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wier wieku upywa od dnia mierci Agenora br. Gouchow-

skiego x
), trzykrotnego Namiestnika Galicyi, Ministra stanu w chwili

cikiego dla Austryi przesilenia po klskach pod Magenta i Solfe-

rino, twórcy dyplomu padziernikowego, a wic pierwszego praco-

wnika przy zakadaniu fundamentów dla konstytucyjnej budowy

pastwa. Dla ma stanu, w ogóle dla czowieka czynu, jestto naj-

lepsza, ju niejako historyczna próba wyszoci, jeeli posta jego

po tylu po nim zaszych wypadkach i dokonanych zmianach poli-

tycznych, w wierwiekowej perspektywie czasu, nietylko nie zma-

laa, lecz owszem w pamici wspóczesnego a dzi ju z widowni

schodzcego pokolenia obywatelskiego z biegiem czasu tak urosa,

wchodzcemu za na widowni nowemu pokoleniu przekazana zostaa

tradycy w takiej aureoli zasug, e nawet hod, oddany w pierw-

szych nekrologach, pisanych pod wieem wraeniem mierci, wic

z natury swojej skonnych do przesady, dzi wyda si musi jeeli

nie wprost niedostatecznym, to przynajmniej nie do gorcym.

Jestto niezawodnie dowodem ubóstwa naszej literatury poli-

tycznej, e dotd nie posiada monografii o Agenorze hr. Gouchow-

skim, wychodzcej po za ciasne ramy szkicu biograficznego, przed-

stawiajcej nie sam tylko ywot czowieka ze szczegóami jego

karyery i losów
;
lecz peny obraz jego czynówT

i w ogóle dziaalnoci

publicznej z jej trwaemi zdobyczami. A trzeba doda, e do podjcia

takiej pracy zachcaa i zachca nietylko wyjtkowa ze wzgldu

na czasy i stosunki ciekawo tematu, lecz nadto wzgld na interes

J

) 3. sierpnia 1875.

Agenor hr. Gouchowski.
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publiczny. Monografia bowiem o Agenorze hr. Gouchowskim,

opracowana w ten sposób, aby ztd powstaa niejako historya spraw

krajowych z caego okresu jego dziaalnoci publicznej, historya obej-

mujca take i te przerwy, jakie zachodziy w jego czynnej roli

wskutek kolejnego ustpowania z widowni publicznej i powracania

na ni wród zmienionych stosunków, wic historya, uwydatniajca

przytem zasugi caego licznego grona obywateli, którzy wspóczenie

z Agenorem hr. Gouchowskim pracowali dla dobra kraju, bd to

pod jego kierunkiem czy komend hierarchiczn, bd w jego

towarzystwie, w komisyach, ankietach, ciaach reprezentacyjnych

i t. p., stanowi zarazem temat, w naleytern opracowaniu bardzo

wany dla ogólnego wyksztacenia politycznego w naszem spoe-

czestwie.

Podniesienie nizkiego dotd poziomu tego wyksztacenia jest

rzecz wielkiej wagi dla spoeczestwa w normalnych stosunkach

yjcego, dla naszego za w wyjtkowem pooeniu kwesty pod-

wójnie ywotn. O ile wyksztacenie to miaoby tylko polega na

znajomoci prawno-pastwowego ustroju monarchii, w ogóle kon-

stytucyjnej struktury pastwa, urzdze parlamentarnych, cia

reprezentacyjnych w pastwie i w poszczególnych krajach, praw

i obowizków konstytucyjnych kadego obywatela pastwa i t. d.,

monaby pociesza si tern, e jakkolwiek nie wiele albo raczej

wcale nic nie uczyniono dla rozpowszechnienia systematycznej zna-

jomoci prawa politycznego, jak w ogóle caego prawa, w szerokich

koach ludnoci, postpio ono znacznie i postpuje stale, dziki ju

przeszo trzydziestoletniej praktyce ycia politycznego i autonomi-

cznego, dotaro ju do sfer, stojcych po za obrbem gównych

ognisk ycia konstytucyjnego, i dociera coraz dalej, jak widzimy

w kraju naszym, nawet do sfer ludowych, uwaanych do niedawna

jeszcze za ywioy bierne, apatyczne. Ale na tern nie koczy si

wyksztacenie polityczne, chociaby ono w tym kierunku jeszcze

wicej byo rozwinite. Potrzebnem niezbdnie jest jego historyczne

pogbienie i uzupenienie w tern znaczeniu, eby rozpowszechniona

bya znajomo spraw krajowych i z niemi w zwizku zostajcych

spraw pastwowych w caym ich procesie rozwojowym a nietylko



w stadyum aktualnern, w ich wzajemnej cznoci i zalenoci a nie

w sposób urywkowy.

Najlepszym rodkiem uzupenienia politycznego wyksztacenia

w powyej zaznaczonym historycznym kierunku byoby postaranie

si o szereg monografii o tych naszych wybitnych mach stanu

i zasuonych obywatelach, którzy w dobie cmentarnego absolutyzmu

austriackiego stali na widowni publicznej, rozwijali dziaalno

publiczn, gdzie tylko mogli i jak to byo w ich mocy, dziaalno

wicej odporn lub ochronn, anieli zdobywcz, a doczekawszy si

wreszcie lepszych czasów, po wydaniu dyplomu padziernikowego,

wzili si zaraz do pracy dodatniej i jeszcze za ycia, ale ju w chwili

schodzenia z pola, doczekali si tego, e z pod ich rk urós silny

fundament dla tej wietnej budowy narodowo- autonomicznej, która

u schyku stulecia zmienia Galicy w najsilniejsz dla dzisiejszego

pokolenia warowni polskoci a zarazem w podpor dla wrogiego

jej niegdy a dzi ju pojednanego z ni pastwa.

W szeregu takich monografii pierwsze miejsce zaj powinna

monografia o Agenorze hr. Gouchowskim. Za tem prawem pier-

wszestwa przemawia, pominwszy nawet miar talentu admini-

stracyjnego i politycznego w ogóle a zarazem sum zasug, pooo-

nych okoo dobra kraju i pastwa, ju ten fakt, e Agenor hr.

Gouchowski sta ca wier wieku w samem ognisku pracy pu-

blicznej i to na najwybitniejszych stanowiskach, e w cigu tego

dugiego okresu swojej dziaalnoci publicznej by jednym z naj-

gów ni ej szych aktoiw spoecznego i politycznego odrodzenia kraju

po strasznej katastrofie r. 1846 i jej nastpstwach, e wreszcie jako

dugoletni naczelnik politycznej administracyi, wic niejako gospo-

darz kraju, bd to inicyatyw, bd dyspozycyami zostawi lady

dziaalnoci swojej niemal na wszystkich tych instytucyach i urz-

dzeniach spoecznych i ekonomicznych, które razem zoyy si na

cay nasz dzisiejszy dorobek polityczny.

W chwili mierci Agenora hr. Gouchowskiego Galicya od-

grywaa ju w Austryi rol pierwszorzdnego czynnika przez swoj

reprezentacy w centralnym parlamencie i na pewne przewidywany

by ówT pamitny zwrot, który zaszed w cztery lata póniej z po-

1*
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woaniem hr. Taaffego do steru po bankructwie dawnego stronni-

ctwa wiernokonstytucyjnego (1879), a który t reprezentacye nasza

postawi! na wyynie stronnictwa, jeeli nie rzdzcego w calem

tego sowa znaczeniu, to w kadym razie nadajcego ton polityce

pastwowej swoim programem politycznym i swoim udziaem w ga-

binetach austryackich. Kto wiec dzi odwiey sobie w myli po-

nury horoskop, jaki w latach pierwszego Namiestnikowstwa Agenora

hr. Gouchowskiego postawi Galicyi X. Waleryan Kalinka w swo-

jem, ju po zawierusze rewolucyjnej z r. 1848 w Paryu jeeli nie

cakowicie napisanem to w kadym razie wykoriczonem, dziele:

„Galicya i Kraków pod panowaniem austryackiem" , ten musi od

historyi kraju wymaga wyjanie na pytanie, czy autor w tern

dziele rozmin si z prawd w kreleniu obrazu stosunków, a jeeli

tak nie jest, jakim cudem w kilkanacie lat póniej za powrotem

pastwa na tory konstytucyjne spoeczestwo polskie w Galicyi

stan mogo do prac i zapasów politycznych z takim zasobem si,

e przeamawszy wszelkie zapory wywalczyo sobie przewane

w pastwie stanowisko, nietylko bez uszczerbku dla swoich aspiracyi

narodowych, lecz owszem z takieni ich pogbieniem spoecznem

i ugruntowaniem politycznein, i nawet w chwili tak niepewnej,

jak dzisiejsza, bez trwogi patrzy w zamglon przyszo konstytu-

cyjn Austryi? Jestto niezawodnie przedewszystkiem dzieo tej nie-

spoytej siy polskoci, któr wiekowT

e zamachy i przeladowania

tylko chwilowo krpoway, ale zniszczy nie mogy. Jednake sia

ta, jak kada sia, chociaby najpotniejsza, tylko w umiejtnem

kierownictwie wiedzie do celu wytknitego. To te historya uzna

musi przyteni wielkie zasugi mów, którzy w tych cikich cza-

sach stali na czele spoeczestwa, rk wtedy nie opuszczali, od

zajmowania posterunków w pracy publicznej nawet mimo chwilowej

niepopularnoci takiego kroku nigdy si nie usuwali, a gdy na po-

sterunkach tych niepodobna byo myle o odwróceniu od kraju

wszystkich ciosów reakcyi, zasaniali przynajmniej spoeczestwo,

gdzie tylko mogli i jak mogli. e w rzdzie tych mów Agenor

hr. Gouchowski jako Namiestnik Galicyi w latach 1849— 1859 na

pierwszym stoi planie, tego przecie nikt nie zaprzeczy.



Czeme to wic wytumaczy, e o Agenorze hr. Gouchow-

skiui dotd niema takiej monografii, jakiej wymaga ówT interes

publiczny, o którym wyej mówilimy? Same rozmiary pracy

nie odstraszayby moe, chocia ramy to bardzo wielkie z powodu

obfitoci materyau i wyjtkowego charakteru czasów, a bardzo ela-

styczne z powodu, e w miar studyowania materyau, dotd nawet

fragmentarycznie nieopracowanego. cigle rozszerza je wypada.

Ale zachodzi inna trudno, której usun niemona adnym cho-

ciaby nadzwyczajnym wysikiem trudu, wystarczajcym zkdind

do opracowania nawet bardzo obfitego a jeszcze nieuporzdkowanego

materyau. Mamy tutaj na myli ciemno, w jakiej wanie pod

wzgldem krytyeznoci materyau tonie dotd cay okres pierwszego

Namiestnikowstwa. Z niemieckich dzie historycznych, odnoszcych

si do wypadków r. 1848 i lat nastpnych, niemona czerpa in-

formacyi trafnych, bo jakkolwiek niektóre z tych prac (br. Helferta,

Eoggego i innych) opieraj si na niewtpliwie ródowym mate-

ryale, mianowicie na aktach ministeryalnych, to jednak niemieccy

autorowie mieli na oku nie dziaalno hr. Gouchowskiego w Ga-

licyi, lecz gównie jego rol w ministerstwie stanu przed wydaniem

i po wydaniu dyplomu padziernikowego, a w dodatku kierowali

si widocznem uprzedzeniem i niechci wobec ,.szlachcica pol-

skiego", podejmujcego si konstytucyjnej reorganizacyi Austryi.

Rzecz^wic naturalna, e aden z tych autorów nie oglda si

nawet na ten materya archiwalny, który przedewszystkiem na

uwag zasuguje, na archiwum Namiestnictwa galicyjskiego. Dopóki

za materya ten nie zostanie przejrzany i wyzyskany, dotd wszy-

stko, co u nas wiadomo o pierwszem Namiestnikowstwie Agenora

hr. Gouchowskiego z literatury pamitnikarskiej albo z ywej tra-

dycji, posiada tylko cech anegdotycznych zapisków lub remini-

scencji, na których tern mniej polega mona, e Agenor hr.

Gouchowski, jak kady wybitny m stanu, jak w ogóle kady

obywatel do roli rzdzcej powoany a w roli tej zdeterminowany

i samodzielny, liczy w wspóczesnem pokoleniu z jednej strony

wiciu bezwzgldnych wielbicieli a z drugiej strony równie wielu

bezwzgldnych przeciwników, wic dwie kategorye wiadków swojej



dziaalnoci, zarówno jednostronnych a tern samem zarówno niekry-

tycznych.

Autor, powziwszy zamiar opracowania monografii o Agenorze

hr. Gouchowskim, zwróci si przedewszystkiem ku tej dotd naj-

ciemniejszej a przynajmniej ródowo najmniej wywieconej fazie

rzdów hr. Gouchowskiego, a uzyskawszy autoryzacy do wgldni-

cia w archiwalny materya Namiestnictwa, stara si wydoby ze
tyle pewnych dat informacyjnych, ile ich wydoby mona dzi

jeszcze po upywie tak dugiego czasu, który czstem szkartowaniem

aktów i wT inny sposób odbi si tak niekorzystnie na ich obecnym

komplecie i caym skadzie, e wypado zrezygnowa z systema-

tycznego studyowania a ograniczy si do zebrania i ugrupowania

materyaów nietknitych 1
). To, co w ten sposób powiodo si wydoby

i niejako ocali przed zapomnieniem, zawiera w kadym razie tyle

dat, wanych nietylko dla charakterystyki Agenora hr. Gouchow-

skiego w jego nowicyacie rzdów, lecz take dla historyi kraju,

e autor nie móg oprze si pokusie opracowania materyau w ten spo-

sób, aby rzecz ta moga wej póniej w ramy przyszej cakowitej

monografii o Agenorze hr. Gouchowskim, jako jej pierwsza cz,
bez wzgldu na to, kto ostatecznie rzecz ca napisze, czy sam autor

pomimo wtpliwoci, jakie w tej mierze wzbudza w nim rozmiar

zadania, czy inny pracownik, któremu do póniejszych okresów dzia-

alnoci tego ma stanu stoj ju otworem takie dostpne dla ka-

dego róda, jakich dostarcza ycie publiczne w czasach konstytucyj-

nych z jawnoci obrad w ciaach reprezentacyjnych, z ich prawem

kontroli w zakresie administracji i z obowizkow publikacy tak

rozpraw jak i aktów waniejszych.

J

) Na tern miejscu autor spenia miy dla obowizek, skadajc

adjunktowi registratury prezydyalnej, p. Maryanowi Olsza ski emu,
szczere podzikowanie za chtn a intelligentn pomoc w zebraniu

materyau archiwalnego.



I.

Hr. Gouchowski w latach 1846—1848.

Tre: Historyczna czno r. 1848 z r. 1846. — Hr. Gouchowski jako

radca gubernialny w r. 1846. — Karyera urzdnicza w tych cza-

sach. — Stanowisko hr. Gouchowskiego wobec prezydenta guber-

nialnego br. Kriega. — Sprawa paszportu dla Kotarskiej. — Sprawa
paszczyniana po wypadkach r 1846. — Kopotliwe pooenie rzdu
wobec chopów. — Teka genera -gubernatora Arcyksicia Ferdynanda

w sprawie paszczynianej. — Trudnoci w zaatwieniu tej sprawy. —
Konferencye wiedeskie i decyzye na nich powzite. — Rzdowa
ankieta we Lwowie dla sprawy paszczynianej. — Hr. Gouchowski
i Maurycy Kraiski powoani do ankiety, jaKo mowie zaufania ze

strony kraju. — Ich votum separatum i elaborat hr. Gouchowskiego

w sprawie paszczynianej. — Analiza projektu gubernialnego i ela-

boratu hr. Gouchowskiego. — Missya Rudolfa hr. Stadiona w spra-

wie paszczynianej. — Regulacya paszczyzny wedug okólnika

gubernialnego z 25. listopada 1846 r. — Ksika Maurycego Krai-

skiego o r. 1846 i o paszczynie. — Memorya szlachty w sprawie

zamierzonej regulacyi paszczyzny. — Szorstka odprawa ze strony

br. Kriega. — Objcie rzdów kraju przez gubernatora Franciszka

hr. Stadiona. — Charakterystyka nowego gubernatora. — Pierwotna

misya pacyfikacyjna gubernatora hr. Stadiona i póniejszy zwrot w jego

postpowaniu wskutek lwowskiego aktu oskarenia. — Wyniesienie

hr. Gouchowskiego na stanowisko wiceprezydenta gubernialnego

z pominiciem wszystkich radców dworu. — Akcya gubernatora hr.

Stadiona w sprawie paszczynianej. — Oettel, hr. Leon Thun i hr.

Gouchowski w otoczeniu gubernatora hr. Stadiona. — Adres lwow-

ski z r. 1848 i polityczne relacye guberniahie o tym adresie. —
Wyjazd hr. Stadiona ze Lwowa do Innsbruku. — Zblianie si re-

akcyi i dyktatury wojskowej.

Skoro w pracy tej zajmujemy si lir. Gouchowskim ju w roli

rzdzcej, to opowiadanie zacz sie powinno od r. 1848, kiedy sta-

n na pierwszym szczeblu wadzy, najpierw chwilowo jako burmistrz

miasta Lwowa, powoany na to stanowisko z grona radców guber-
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nialnych przez gubernatora Franciszka hr. Stadiona, a wkrótce potem

jako wiceprezydent gubernialny, wiec zastpca samego gubernatora,

którego wyrcza w danych wypadkach, którego miejsce zaj mia
waciwie zaraz po wyjedzie hr. Stadiona ze Lwowa (w lecie 1848),

ale faktycznie zaj dopiero w roku nastpnym po kilkumiesicznych

rzdach tak sympatycznego a tak przytem w karyerze swojej nie-

szczliwego Wacawa Zaleskiego.

Eok 1848 zostaje w tak cisym zwizku historycznym z r. 1846,

e kada praca, majca za przedmiot chociaby tylko epizody z pierw-

szego roku, musi z koniecznoci zacz si od pobienego bodaj rzutu

oka na jego poprzednika. Co do Agenora hr. Gouchowskiego ko-

nieczno ta szczególnie narzuca si musi. Najpierw bowiem niepo-

dobna pozostawi w zawieszeniu a tern mniej zupenie pomin
pytania, jak rol odegra i jakie stanowisko zajmowa przyszy

Namiestnik kraju w r. 1846, w roku strasznej i przekltej na zawsze

pamici, a zarazem z powodu sprawy paszczynianej w roku prze-

omowego znaczenia dla ustroju ekonomicznych i spoecznych sto-

sunków Galicyi? Drugim powodem, zniewalajcym do cofnicia si

o dwa lata wstecz, jest fakt, e, jak to póniej bliej przedstawimy,

Agenor hr. Gouchowski jako radca gubernialny odegra w ówcze-

snych obradach rzdowych nad spraw uregulowania a waciwie

powikania stosunków paszczynianych rol wybitn i odznaczy si

samodzielnym elaboratem, który z jednej strony jako akt miaego
ujcia si za zagroonemi prawami i interesami szlachty zasuguje

dzi jeszcze na odwieenie w pamici kraju, a z drugiej strony nie

mao przyczynia si do wyjanienia kwestyi, dlaczego póniejszy

gubernator galicyjski, Franciszek hr. Stadion, na wstpie swoich

rzdów niewtpliwie przejty dobremi intencyami wobec ciko sko-

atanego kraju w ogóle a w sprawie paszczynianej w szczególnoci,

tak ceni, odznacza a w kocu nawet wyniós hr. Gouchowskiego

po nad cae gremium gubernialne, wybierajc go z pominiciem

wszystkich starszych ode radców dworu i radców gubernialnych na

stanowisko wiceprezydenta.

Rok 1846 zasta ju hr. Gouchowskiego na posadzie radcy

gubernialnego, chocia liczy on wtedy zaledwie -34 lat. Bya to na

ówczesne stosunki karyera, której ani dzisiejsz miar, ani dzisiej-

szemi w tej mierze rachubami tumaczy niemona. Modzie ze

stanu szlacheckiego, wstpujca po ukoczeniu studyów prawniczych.

_czy jak hr. Gouchowski z dyplomem doktorskim, czy tylko z dobrze

zoonemi egzaminami pastwowemi, do urzdów administracyjnych,

miaa przed sob utart drog do kary ery najwietniejszej, jeeli
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moga zapisa si w poczet bezpatnych urzdników. Nisze szczeble

hierarchiczne mijali tacy kandydaci w skokach i zazwyczaj z uko-
czeniem 30-go roku ycia zostawali ju radcami gubernialnymi lub

nawet radcami dworu. Tak byo we wszystkich prowincjach au-

striackich. To te w szematyzmach ówczesnych wszdzie i stale

powtarza si przy niektórych wybitniejszych nazwiskach zaklamro-

wany dodatek: „bezpatny, nadetatowy" (unbcsoldet, uherzahlig)

niejako w formie przywileju do szybkiego awansu i wyszej karyery.

Jeeli z takim formalnym przywilejem czyy si, jak w lir. Gou-

ehowskim, jeszcze i realne tytuy do karyery, mianowicie zdolno,

pracowito i powane traktowanie wybranego zawodu, to kandyda-

towi oczywicie ju na pewne rokowa byo mona znaczna karyer

biurokratyczn. Czy karyera ta koczya si tylko na blasku szema-

tyzmowym, na wysokiej randze, tytuach i orderach, lub .urastaa

do miary wyszej, e tak powiemy, historycznej, to ju zaleao od

innych warunków, przedewszystkiem od talentu administracyjnego

i zmysu politycznego, w Galicyi za w wyjtkowym jej pooeniu

nadto jeszcze i od stanowiska obywatelskiego.

W gubernialnych protokoach podawczych z r. 1 846. zwaszcza

w poufnym oddziale, przesuwaj si po kolei wszystkie nazwiska

urzdników7 politycznych, którzy w ówczesnych wypadkach wyst-

powali wT
roli chociaby podrzdnych tylko dziaaczy, nazwiska nie-

tylko radców gubernialnych, lecz take urzdników niszej kategoryi,

nie wyjmujc praktykantów konceptowych, uytych chociaby tylko

jednorazowo do jakiej czynnoci komisyjnej. O radcy gubernialnym

Agenorze hr. Gouehowskim niema ladu w protokoach podawczych,

niema w ogóle podstawy do przypuszczenia, eby wszechwadny pre-

zydent br. Krieg, jeeli ju stanowczo nie zalicza! go do tych za-

ufanych urzdników, z którymi konferowa i porozumiewa si przed

samym wybuchem rzezi i wród rzezi, oglda sic przynajmniej na

jego opini o stosunkach. Raz tylko w tym smutnym okresie wy-

pywa w protokole poufnym nazwisko Agenora hr. Gouchowskiego,

ale w taki sposób, e ztd wanie powzi mona przekonanie, i
by on wtedy pozbawiony wszelkiego wpywu i zaufania. Chodzio

o paszport do Wiednia dla Kunegundy Kotarskiej, wdowy pojednaj

z najwybitniejszych ofiar rzezi w Tarnowskiem. Karolu Kotarskim.

11 r. Gouchowski. jako znajomy petentki i przez ni o instancy

proszony, wniós w marcu 184(5 r. o to pisemne podanie do br. Kriega

i — nie dopi celu, chocia chodzio o ustpstwo, które w normal-

nych stosunkach radcy gubernialneniu na sowo nie powinnoby by
odmówione.
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e w kilka miesicy póniej hr. Agenor Gouchowski wyst-
puje ju w wybitnej roli jako czonek komisyi, przez prezydenta

br. Kriega zwoanej dla sprawy „uregulowania" paszczyzny, i e
w historyi tej sprawy zapisa si móg wraz z Maurycym Krai-
skim wanem wasnorcznie napisanem uotum separatum, broni-
ce ni interesów szlachty i kraju wobec knowanych przez biurokracy

zamachów nieprzyjaznych, to bynajmniej nie osabia poprzedniego

twierdzenia o wcale niewpywowem stanowisku hr. Gouchowskiego

w czasie katastrofy r. J 846, lecz idzie na karb sytuacyi, jaka po

rzezi wytworzya si w sprawie paszczynianej.

Sprawa ta — infandus dolor dla kadego, kto pisze o tych

czasach, lub chociaby tylko, jak w tym wypadku, o nie potrci
musi — wydaa wanie krwawy, zatruty owoc praktykowanego od

zaboru Galicyi systemu austryackiego, który, jak to w sposób nie-

zrównany wykaza ks. Waleryan Kalinka w swojem dziele: „Gali-

cya i Kraków pod 'panowaniem austryackiem"
,
polega na tera,

aby w cyrkularnej administracyi kraju stosunek poddaczy straci

wszelki lad historycznego charakteru swojego, aby mianowicie nie

przypomina w niczem swojej genezy, wypywajcej z wzajemnoci

wiadcze i usug midzy dworem a gromad, a natomiast przed-

stawia si wocianinowi we wszystkich uciliwych szczegóach tak,

jakgdyby by pozostaoci dawnej niewoli, tolerowan z konieczno-

ci a agodzon chtnie przez wadze cesarskie na rzecz ludu. Chop
wzrasta w oczekiwaniu, e stopniowe znianie ciaru paszczynia-

nego, bez adnego wynagrodzenia dla dworu, doprowadzi musi osta-

tecznie do zniesienia paszczyzny, a podszepty urzdników przed

rzezi musiay go tern wicej utwierdzi w tein oczekiwaniu, e
na nieszczcie równoczenie emissaryusze i spiskowcy demokratyczni

w innym duchu i w innym celu, ale z tym samym efektem wzbu-

dzali te nadziej, wic zniesienie paszczyzny niejako w powietrzu

wisiao. Có dziwnego, e po rzezi po wsiach uwaano paszczyzn

ju za nieistniejc? Kiedy tymczasem zamiast obwieszczenia tej ra-

dykalnej reformy nastpio ogoszenie patentu z 13. kwietnia 1846,

którym w nagrod za okazan lojalno przyznano poddanym tylko

pewne ulgi w ciarach paszczynianych (zniesienie t, zw. dni po-

mocnych i dalekich podwód oraz prawo bezporedniego zwracania

si ze skargami do cyrkuów) a równoczenie wezwano ich

do odrabiania paszczyzny w dotychczasowym wymiarze, powsta

opór, w niektórych okolicach zachodnich obwodów formalny bunt.

który wadza, nie chcc zupenie abdykowa ze swojej powagi a wi-

dzc bezskuteczno agodnych przedstawie i upomnie swoich,
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ostatecznie poskramia musiaa, ile to tylko byo moliwem, suro-

wemi karami. Ale mimo to i potem chop by pewny, e
cesarz odebra zbuntowanym ..panom" paszczyzn a wadze

ukrywaj to przed nim. Znosi wiec kary tam, gdzie go nie

zasaniali tacy matadorowie hajdamackich wypraw, jak obaj Szelo-

wie, Koryga i t. d., a urga nakazom cyrkularnym tam, gdzie, jak

n. p. w Tarnowskiem, czu si niejako panem sytuacyi, zbawc ce-

sarza i rzdu wobec buntowników dworskich. Kanclerz Inzaghy by
bardzo zafrasowany tymi „kopotami" (Yerlegenheiten) w Tarnow-

skiem i w poufnym reskrypcie z kwietnia 1846 r. apelowa do „wy-

próbowanej ogldnoci" (bewdhrte Umsicht) br. Kriega, ale o spo-

tgowaniu represyi. n. p. o wysaniu wojska do wsi opornych, ani

sówkiem nie wspomnia.

Genera - gubernator Arcyksi Ferdynand bawi wtedy w Wie-

dniu i chocia na stanowisko swoje do Lwowa ju nie mia powró-

ci, zajmowa si galicyjsk spraw paszczynian tak, e zacho-

waa si po nim w archiwum gubernialnem z tych czasów formalna

teka. zoona z memoryaów i referatów, pisanych w Wiedniu przez

towarzyszcego Arcyksiciu ze Lwowa sekretarza a póniej radc

gubernialnego Sal i innych miejscowych funkeyonaryuszy. Z aktów

tych mona powzi, w jak kopotliwem pooeniu znalazy si

sfery rzdoAYe po wypadkach galicyjskich r. 1846. Gdyby chodzio

byo o sam tylko Galicy, cakowite zniesienie paszczyzny, oczy-

wicie bez adnego wynagrodzenia, byoby si w lot dokonao, bo

najpierw zachcaa do tego pewno doszcztnego zrujnowania szla-

chty polskiej, a powtóre nie dawao si zaprzeczy, e poddani gali-

cyjscy po calem dotychczasowem postpowaniu rzdu w sprawie

paszczynianej, zwaszcza po zachcie przed rzezi z cyrkuów otrzy-

manej, mogli na pewne oczekiwa takiego rozwizania kwestyi. Ale

w drodze stana wana releksya, e nie mona znie paszczyzny

W samej tylko Galicyi, nie tykajc wcale ustroju stosunków agrar-

nych w innych prowineyach. w których do reformy jakiejkolwiek

w tej mierze rzd nie mia ani powodu, ani siy, ani chci.

Trudnoci, które biurokracya austryacka dawnego autoramentu

umiaa wybornie wprawdzie nie uchyla, lecz zasania przed okiem

dotd, dopóki same nie ustpiy, tym razem i w tej sprawie trzeba

byo koniecznie usun stanowczem dziaaniem, gdy przewlekanie

i odraczanie mogo tylko spotgowa agitacye i niepokoje po wsiach.

w ogóle anarchi, ju i tak rozprzgajc ustrój spoeczny i admi-

nistracyjny w Galicyi. Zaczto tedy w Wiedniu ukada róne pro-

jekty, w których przewodni myl byo takie uregulowanie pa-
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szezyzny, aby poddani otrzymali dalsze znaczne ulgi, ale utrzymani

zostali zawsze jeszcze w zalenoci prestacyjnej od dworów, któraby

ich z jednej strony dalej przejmowaa nieufnoci, niechci, nawet

gorycz wobec „panów", a z drugiej strony otwieraa wadzom sze-

rokie pole do odgrywania roli opiekuczej. Na konferencyach wie-

deskich powanie zastanawiano si nad kwesty, „czy ze wzgldu
na wpyw ztd na inne prowincye si wysnuwajcy, nie bdzie to

niebezpiecznem, jeeli oporowi (Widcrsdtzlichkeit) galicyjskich pod-

danych powiedzie si wymódz ustpstwa." Wreszcie rozwizano t
kwesty pro foro interno uchwa, która miaa stanowi dyrektyw

w dalszem traktowaniu reformy: „Po wypadkach zaszych w Gali-

cyi — tak opiewa ta decyzya — projektowana reforma nie moe
posiada takiego charakteru, eby uwaana bya za koncesy, wy-

muszon na administracyi pastwa przez poddanych, lecz przeciwnie

projekty reformy powinny raczej mie na celu wzmocnienie bezpie-

czestwa pastwa wobec smutnych wypadków i wydarcie burzycie-

lom porzdku, w razie wznowienia podobnych zbrodniczych de,
najniebezpieczniejszej broni, któr mogliby ciemne masy pozyska

dla swoich zamysów i zwikszy niebezpieczestwo dla rzdu." Gdy

po tern wszystkiem zgodzono si w zasadzie na przeksztacenie pa-
szczyzny na danin pienin, pozostawiajc okrelenie jej wysokoci

i sposobu uiszczenia szczegóowym projektom, podniesiono na kon-

ferencyach wiedeskich kwestye, czy w danym razie nie naleaoby

dy do skapitalizowania tej daniny (w obligacyach) na rzecz

uprawnionych? Na to pytanie odpowiedziano nastpujc uchwa.
która take stanowi miaa dyrektyw dla gubernium galicyjskiego

przy opracowaniu szczegóowego projektu reformy : „Byoby to kro-

kiem w wysokim stopniu nieroztropnym, jeeliby galic}7,jsko- polskim

wacicielom dóbr ze stanu szlacheckiego, z pomidzy których naj-

wiksza cz jest w spisek wpltana i nie kryjc si z tern, zapo-

wiada, e od denia do swoich celów odstpi nie chce i nie od-

stpi, oddano do dyspozyeyi sum okoo 30 lub nawet wicej milionów

a tern samem dostarczono sowitych rodków na to, aby szlachta przez

zrealizowanie tej sumy za granic, we Francyi lub w Anglii, z je-

dnej strony zasilaa rewoluey a z drugiej strony porednio osabiaa

kredyt Austryi."

W tece Arcyksicia Ferdynanda, z której czerpalimy powysze

szczegóy, znajduje si jeszcze jeden projekt, jego wasnorcznemi

poprawkami i dopiskami zaopatrzony a tern samem pozwalajcy do-

myla si, e najlepiej odpowiada .jego inteneyom. W projekcie

tym wyraono zdanie, e paszczyzn naleaoby pozostawi nadal.
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a rzd dostatecznie zabezpieczy si wobec knowa szlachty, jeeli

odbierze jej dotychczasow wadze, ustanawiajc mandataryuszy i ju-

stycyaryuszy ze swojego ramienia (ex offo). W razie, gdyby miaa

by zaprowadzona danina pienina zamiast dotychczasowych presta-

cyi paszczynianych, projekt ostatni ostrzega dobitnie, aby ewen-

tualna renta nie bya szlachcie wypacana z kas rzdowych, gdy
uciliwoci egzekucyjne powinny w interesie rzdu ciy na do-

miniach.

Wszystkie te projekty i opinie, w ogóle cay materya prze-

sano prezydentowi gubernium galicyjskiemu, br. Kriegowi, z wezwa-

niem, aby zaj si opracowaniem szczegóowego projektu reformy.

Zalecono komisyonalne rozpatrzenie sprawy, a do komisyi polecono

wezwa take „mów zaufanych i stosunki krajowe dobrze zna-

jcych".

W maju 1846 r. zebraa si komisya gubernialna, która miaa

speni powysze zadanie. W skad jej powoa br. Krieg szereg

starostów a w pierwszym rzdzie starost lwowskiego, radc dworu

Milbachera, o którym powiedzie mona, e w r. 184G tylko dlatego

pozosta w tyle za swoim osawionym koleg tarnowskim, Breinlem,

i brako mu sposobnoci do popisu, t. j. jakiejkolwiek ruchawki

w powiecie lwowskim. Pod wzgldem intencji wobec szlachty sta

na równi z Breinlem, a twierdzenie to udowodnimy w swoim czasie

w innej pracy niezbitemi dowodami z urzdowrym charakterem.

Obok Milbachera zasiad w komisyi paszczynianej Czetsch v. Lin-

denwald, nastpca Breinla w Tarnowie a przedtem starosta w Prze-

mylu, gdzie sie w pamici szlachty zapisa bezwzgldnoci sw7oj

w owych opakanych czasach. Innych czonków tej komisyi nie

wymieniamy, bo byy to mniej gone figury biurokratyczne. Refe-

rentem ustanowiony zosta radca gubernialny Eminger, póniejszy

Namiestnik w Wiedniu, typowy biurokrata tej doby, powolny na

wszelkie skinienia br. Kriega wykonawca jego intencyi, wogóle in-

tencyi kadoczpsnego rzdu. W takim skadzie komisyi paszczy-

nianej byoby wszystko poszo gadko po myli tego systemu, który

za gówne zadanie wytkn sobie zgniecenie rdzennego ywiou pol-

skoci w tych czasach, szlachty polskiej, tak srodze dotknitej w cza-

sie rzezi, ale jeszcze nawet po tym pogromie strasznej w oczach

biurokracyi metternichowskiego systemu. Trzeba jednak byo zasto-

sowa si do rozkazu wiedeskiego i powyoa w skad komisyi

„mów~ zaufanych" z poza kasty biurokratycznej. „Ze strony kraju —
pisze Krieg w swojej relacyi w tej sprawie — powoani zostali Agenor

hr. Gouchowski i Maurycy Kraiski. Pierwszy jest wacicielem
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dóbr w obwodzie Czortkowskira i stanowym deputatem, suy w kilku

obwodach prowincyi jako komisarz i jest jako radca gubernialny

i c. k. podkomorzy mem wypróbowanej lojalnoci. Maurycy Kram-
ski, waciciel dóbr w obwodzie Sanockim i honorowy czonek sta-

nowego kollegium, posiada take znaczne dzierawy w Jasielskim

obwodzie, odby bardzo dobre studya i kilka lat pozostawa w subie
politycznej. Zajmuje si gorliwie gospodarstwem rolnem i zjedna

sobie w koach swojego stanu zaufanie i powag."

Szczegóy z obrad tej ankiety paszczynianej pomijamy, za-

znaczajc z nich tyle tylko, e owi dwaj delegaci „ze strony kraju",

pominwszy kwestye drobnej wagi, w rzeczy gównej nie utrzymali

si ze swojemi wnioskami, lecz zawiedli bardzo nadzieje br. Kriega,

gdy nie ogldajc si na uchwa wikszoci, jego wszechmocn
jeszcze wówczas powag popieranej, zaoyli votum separatum, i wnieli

je pisemnie wraz ze mia na ówczesny terroryzm biurokraty-

czny krytyk odmiennej uchway wikszoci. Memorya ten, wasno-

rcznie przez Agenora hr. (iouchowskiego napisany a przez Mau-

rycego Kraiskiego podpisany, jest elaboratem ksikowego rozmiaru,

popartym szeregiem mozolnie zestawionych tabel cyfrowych co do

niektórych punktów projektu. Text stanowi, jak to przypuci mona,
wspóln prac obu tych mów. Obaj zapewne zoyli w niej rezul-

tat swoich studyów nad zawi spraw, ale Agenorowi hr. Gou-

chowskiemu niepodzielnie przypada zasuga ujcia materyau w form
referatow i nadania powanej firmy caemu aktowi. Niezawodnie

take i firma Maurycego Kraiskiego bya powan, ale jeeli cho-

dzi o akt, który, jak niniejszy, pod form bardzo przejrzyst, jak na

ówczesn dob grobowego milczenia i niemego znoszenia wszelkich

ciosów „ojcowskiego rzdu", zawiera wyrzuty i upomnienia dlatego

rzdu, to firma c. k. radcy gubernialnego i c. k. podkomorzego bya

nierównie powaniejsza wobec gubernium lwowskiego i sfer rzdz-

cych w Wiedniu, anieli firma szlachecka Maurycego Kraiskiego,

któr w sferach tych mona byo atwo zdyskredytowa tern stale

i wszdzie wówczas powtarzanem podejrzeniem, e szlachta chciaaby

koniecznie zatrzyma paszczyzn, a nie mogc tego otwarcie wy-

powiedzie, dy do swego celu uboczn drog przez kwestyonowanie

rzdowych projektów reformy i wysuwanie wasnych, niepodobnych

do przeprowadzenia, wiec jedynie na efekt lub przewlekanie sprawy

obliczonych.

Rozdzia ten urósby do nadzwyczajnych rozmiarów, jeeliby-

my chcieli poda tutaj dokadn analiz projektu gubernialnego.

Poniewa nie utrzyma si on w caoci, lecz ostatecznie pozosta
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tylko materyaleiii. wiec moemy si ograniczy tylko do najzwilej-

szej charakterystyki, aby mie to dla nastpnego sprawozdania

z potum separatum Agenora hr. Gouehowskiego i Maurycego Krai-

skiego.

Projekt gubernialny trzyma si cile wskazówek z Wiednia

wydanych, wic ukadany byl tak. aby osignity zosta cel z góry

wytknity, t. j. aby poddani otrzymali now premi za rok 1846

kosztem dziedziców l>ez wynagrodzenia, albo waciwie za wynagro-

dzeniem niedostatecznem w treci, a w formie i w sposobie poboru

i cigania tak obmylanem. aeby razem z resztkami pozostawio-

nego stosunku poddaezego stanowio niewysechajce nigdy ródo
wani i zatargów midzy dworem a gromad. Przedewszystkiem tedy

uporano si z kwesty wasnoci w ten sposób, e poddanym przy-

znano w posiadanych gruntach wasno uytkow bez adnej z ich

strony rekompensaty, a w motywach uzasadniono t decyzy z uzna-

nia godn, bo perlidy postpowania poprzednich rzdów ju bez

ogródek odsaniajc otwartoci. Kiedy bowiem dotd zaprzeczono

twierdzeniu, jakoby wydane od zaboru Galicyi ustawy i rozporz-

dzenia w sprawie paszczynianej, podkopyway pojcia prawne, wy-

suwajc stopniowo szlacht z prawa wasnoci bez wynagrodzenia,

to teraz nie waha si ju br. Krieg przyzna, co nastpuje : „W spra-

wie wasnoci uytkowej musz zwrocie uwag na stan obecny,

stworzony ustawami wydanemi od r. 1785. Ustawami tern i zosta

wpyw dziedziców na dysponowanie gruntami poddaczemi tak ogra-

niczony a prawo to co do posiadaczy tych gruntów tak rozszerzone,

e wedug opinii kadego znawcy stosunków chodzi ju chyba tylko

o waciw nazw dla stanu rzeczy, aby prawo poddanych do grun-

tów uznane zostao za wasno' uytkow."

Skoro kwesty a wasnoci w gr ju wchodzi nie miaa, po-

zostaway do zaatwienia tylko daniny poddacze, które projekt gu-

bernialny zamienia na podstawie katastru podatku gruntowego i lasy i

urbaryalnych na rent pienin, co do wysokoci zastosowan do

czystego dochodu z gruntów poddaczyeh w ten sposób, e z jednej

strony niema ona przekracza poowy tego dochodu, a z drugiej

strony nie powinna uszczupla wartoci dotychczasowych wiadcze

urbaryalnych wicej ni o 30°/ . W braku staej normy obliczania

tej wartoci, wysoko renty tak ogólnikowo okrelonej zalen by
musiaa oczywicie od dowolnoci organów wykonawczych, zawsze

dworowi niechtnych a na rzecz poddanych stronniczo usposobio-

nych. W formie wrzekomego ustpstwa przyznaje projekt dziedzicom

w dodatku do renty to, co wobec poprzedniego uznania wasnoci
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uytkowej poddanych wedug konsekwencji prawnej ju bez adnego
ustpstwa ipso facto dziedzicom przypaby musiao, t. j. zwolnie-

nie od poczonego cile ze stosunkiem poddacym w pierwotnej

jego formie obowizku do wspierania poddanych w razie niedostatku,

do zastpowania ich wobec sdu i t. ,p. Wreszcie mówi projekt

jakby o jakiem dobrodziejstwie, e dziedzicom bdzie umoliwiona

arondacya gruntów i e po ostatecznem uregulowaniu stosunków

poddaczych nastpi ustalenie stanu prawnego przez zaoenie ksig
gruntowych.

Jeeli sic pominie te wrzekome ustpstwa i dobrodziejstwa, to

zostaaby szczupa renta pienina jako cae wynagrodzenie. Gdyby
przynajmniej renta ta bya zabezpieczona przez skapitalizowanie lub

w ciganiu i wypacie przez organa rzdowe ! Ale tutaj wanie wy-

azi na wierzch niegodziwa dno biurokracyi ówczesnej. Najpierw

bowiem na t rent, o ile ona nie wystarczaaby na pokiycie ozna-

czonego minimalnego wymiaru, skada si mia podatkami kraj

cay a wic take i ci, którzy ztd mieli otrzyma naleno swoj.

Wedug dowolnego obliczenia komissyi gubernialnej niedobór ten

wynosiby rocznie tak kwot, e na pokrycie potrzebnem byoby

podwyszenie podatku o przeszo 4 kr. Co do samej renty za pa-
stwo miaoby si uchyli od porednictwa, gdy w razie wypacania

dziedzicom nalenoci z kasy rzdowej trzebaby potem ciga j
od poddanych, a ..cige stosowanie rodków egzekucyjnych mogoby
ich zniechci do rzdu". To ju przecie jasne! Niech poddany

paci, jak chce. niech w braku pienidzy odrabia rent, na co pro-

jekt zezwala w szecioletnim okresie przejciowym, niech dziedzic

bdzie wymagajcy wTobec opieszaych duników, niech sprowadza

na nich egzekuey, — byle tylko nie dziao si to z inieyatywy

rzdu, którego organa w takim razie ju niejako z góry miayby

wytknit dyrektyw. Patrzayby one obojtnie na mnoenie si za-

legoci, tumaczc dziedzicom, e rygor egzekucyjny mógby ich

narazi na nowy wybuch nienawici chopskiej, a równoczenie

przedstawiayby poddanym ad oculos, e nienasycony dziedzic zrujno-

waby ich egzekucy, gdyby nie ochrona organów ojcowskiego rzdu,

zwlekajcych z wysuchaniem natarczywych da egzekucyjnych.

Powiedzielimy, e taka dyrektywa byaby niejako z góry wytknita,

bo leaa ona w duchu dotychczasowej przeszo pówiekowej tradycyi

administracyi austryackiej w traktowaniu stosunku paszczynianego.

Przystpujemy teraz do sprawozdania z votum separatum hr.

Gouchowskiego i Kraiskiego, które wypa musi obszerniej, ni

charakterystyka projektu gubernialnego, raz dlatego, e dokument



17

ten stanowi jak na ówczesne stosunki niepospolity akt odwagi oby-

watelskiej w wypowiedzeniu ycze i w obronie interesów kraju,

wobec zwartej a przemonej falangi biurokratycznej, powtóre z tej

przyczyny, e projekt hr. Gouchowskiego, jakkolwiek nie utrzyma

si na razie w Wiedniu tak samo, jak projekt gubernialny, to je-

dnak, jak to póniej zobaczymy, wpyn na póniejsze stadyum

w traktowaniu sprawy paszczynianej za rzdów gubernatora Fran-

ciszka hr. Stadiona i zapewne gównie przyczyni si do wywy-
szenia swrojego twórcy przez tego gubernatora.

Projekt hr. Gouchowskiego i Kraiskiego zaczyna si w ela-

boracie pierwszego od ogólnego wywodu, w którym obok pogldu

na spraw mieci si take krytyka projektu gubernialnego i jego

motywów, krytyka wr formie swojej powana i umiarkowana — bo

inn by nie moga w pimie radcy gubernialnego, wniesionem na

rce prezydenta a przeznaczonem dla kancelaryi nadwornej — ale

za to dosadna w argumentach. Ten ogólny charakter referatu hr.

Gouchowskiego ujawnia si ju w samym wstpie. Kiedy bowiem

projekt gubernialny wychodzi z zaoenia, e regulacya paszczyzny

ma by tylko aktem sprawiedliwiej obrony pokrzywdzonych podda-

nych wobec uciskajcych dziedziców7
, którym zarzuca wprost twardy

egoizm, bezwzgldno a nawet z wTol, referat hr. Gouchowskiego

zaczyna si od przypomnienia i przytoczenia uchwa sejmu stano-

wego z lat 1843 i 1844, w których sprawra paszczyniana podnie-

siona zostaa z wyszego stanowiska interesów ekonomicznych i spo-

ecznych kraju, z wyranem zaznaczeniem potrzeby materyalnego

i moralnego podwigniecia ludu wiejskiego. Zaraz potem przypo-

mnia i przytoczy referat hr. Gouchowskiego odpowiedzi rzdowr
e

na powTysze uchway, decyzye kret i baamutne, widocznie obli-

czone na przewlekanie sprawy w ten sposób, aby szlachta pozba-

wiona zostaa monoci dokonania dziea.

W ten poredni sposób bardzo zrcznie odpar hr. Gouchowski

zarzuty, podniesione przeciw szlachcie, niesprawiedliwe ju z tego

powodu, e generalizoway poszczególne wypadki, przenosiy nagan
z jednostek na ni zasugujcych na ogó, traktoway wybryki

i naduycia indywidualne jako tradycyjnie przestrzegan metod
w postpowaniu caej szlachty. Eówmie zrczny a przytern ju i miay
na ówrczesne stosunki oraz ze wzgldu na urzdowie stanowisko au-

tora jest ustp, w którym podniesiono niepodobiestwo susznego

zaatwienia sprawy wród panujcych stosunków, mianowicie wród
jawnego, a przez organa rzdowe poniekd z koniecznoci, bo za

zobowizania przed rabacy i wród rabacyi zacignie e, dotd
Agenor hr. Gouchowski. 2
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(maj— czerwiec 1840) tolerowanego oporu przeciw upomnieniom

co do obowizku dopeni ani a wiadcze paszczynianych. „Wotanci

(t. j. Gouchowski i Kramski) pozwalaj sobie przytem — tak opiewa

ten ustp referatu — uczyni t uwag, e przedewszystkiem z ca
cisoci przestrzegane by musi utrzymanie legalnych stosunków

w takim stanie, jaki istnia przed ostatniemi wypadkami. Uregulo-

wanie paszczyzny wród panujcych stosunków stanowioby zadanie

nadzwyczaj trudne, a podpisani musieliby zwtpi o monoci za-

atwienia sprawy, jeeliby nie wzbudzili w sobie przekonania, e
rzd siln rk pooy nieprzezwycion tam wszelkim dalszym

wybrykom, które zagraaj rozkadem ustroju spoecznego. Sam
zmian w stosunkach paszczynianych uwaaliby poddani pod

wpywem obecnego wzburzenia umysów tylko za czciow kon-

cesy na rzecz ich uroszcze, spotgowanych w sposób trudny do

uwierzenia, i to za koncesy, któr ostatecznie wcaleby si nie

zadowolili. Wszelki pozór koncesyi musi by tedy usunity a wszel-

kie z regulacyi dla poddanych wynikajce dobrodziejstwo powinno

by uznane, jak si rzecz ma istotnie, za oktrojowane przez gow
pastwa. Jak mona mówi wród obecnego wzburzenia umysów
w klasie poddanych o dobrowolnych ukadach z dworami, na któ-

rych przy wszelkich regulacyach tego rodzaju w szczegóowem

przeprowadzeniu ostatecznie najwicej zaley? Przedtem musi by
wzburzenie umierzone a sterroryzowanie (Einschuchterung) dziedzi-

ców uchylone, bo pierwsze wywouje opór czsto nawet wobec naj-

korzystniejszych propozycyi a drugie doprowadzi moe do niewcze-

snych kroków, niebezpiecznych nietylko dla stron interesowanych,

lecz take dla dobrze nabytych praw trzecich osób a nawet dla

ogólnego kredytu krajowego l
). Podpisani uwaaj przeto za rzecz

nieodzown, eby wadze, które zostaj w bezporedniej stycznoci

z ludem wiejskim, energicznie zniewolone zostay do cisego utrzy-

mania spokoju, jaki przedtem cay szereg lat istnia. Spokój bowiem

na pozór w kraju istniejcy nie daje pewnej rkojmi dla przyszego

bezpieczestwa."

Nie moemy i krok w krok za hr. Gouchowskim i Maury-

cym Kraiskim w krytyce projektu gubernialnego, bo rzecz urosaby

do rozmiarów nadzwyczajnych. Waciwie wypadaoby moe w do-

datku do tej pracy wydrukowa cay referat w oryginale. Poniewa

jednak byby on niezrozumiay bez gównego referatu gubernial-

v
) Autorowie projektu maj tutaj widocznie na myli desperackie

zrzeczenie si paszczyzny.
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nego a ten znowu bez protokou obrad komisji gubernialnej, wiec

dodatek przerósby rozmiarami sama prace. Do takiego traktowania

nie nadaje si zreszt sprawa paszczyniana dzisiaj, gdy stanowi

ona dla historyka ju tylko infandus clolor, przebyty i przeyty.

To te z dalszej krytycznej czci referatu lir. Gouchowskiego pod-

niesiemy tylko ustpy, które bdto jego ówczesne wystpienie

szczególnie charakteryzuj., bd w odniesieniu do teraniejszoci nie

s pozbawione aktualnego interesu w zakresie postulatów agrarnych.

Na takie podniesienie zasuguje przedewszystkiem ustp, zazna-

czajcy potrzeb wczesnego zapobieenia nadmiernemu rozdrobnieniu

gruntów wociaskich, za których podzielnoci hr. Gouehowski

w zasadzie ujmowa si wbrew odmiennej opinii gubernium. „Wobec
faktu, e w nieskoczono prowadzone parcelacye gruntów — tak

opiewa ten ustp referatu hr. Gouchowskiego — naraaj ludno
rolnicz na zupene zuboenie, jakto ju stwierdzaj smutne dowiad-

czenia we Francyi i w Irlandyi za wiadectwem cennej rozprawy

Michaa Chevaliera, podpisani musz wyrazi opinie, e jestto rzecz

niezbdnie potrzebna, aby ustaw oznaczone zostao minimum wo-
ciaskiej posiadoci gruntowej, przynoszcej dochód czysty, wystar-

czajcy na utrzymanie rodziny. Poniewa waciwo i wydatno
gruntu w Galicyi nie jest równa, zwaszcza wobec faktu, e znaczn

ezed kraju stanowi okolice górskie, a równiny w bardzo znacznej

czci z powodu przewaajcego gruntu gliniastego i piasczystego

niezupenie nadaj si do uprawy rolnej, przeto minimalny rozmiar

gospodarstwa wociaskiego naleaoby oznaczy wedug powiat*')

w

w poszczególnych obwodach. Co w takiem gospodarstwie wocia-
skietn wychodzioby po za granic minimaln, to naleaoby uzna
za pozostawione swobodnej rozporzdzalnoci. Natomiast zdaniem

podpisanych nie byoby podanem uznanie obecnej poddaczej

posiadoci w ogóle za niepodzieln, gdy zakaz dzielenia usuwaby
z wolnego obrotu bardzo wiele posiadoci, które przez posiadaczy

ze wzgldu na ich niezamono tylko niedostatecznie mogyby
by uprawiane. W ten sposób smutnem dowiadczeniem zostaoby

potwierdzone zdanie, e uprawa poddaczych gruntów znacznie

pozostaje w tyle za upraw gruntów dworskich, chocia wanie
przeciwny stan rzeczy powinienby stanowi regu. e przy zale-

ceniu takiej podzielnoci podpisani maj na wzgldzie jedynie

dobro poddanych i produkcyi rolnej w kraju a wic dobrobyt kraju

a adn miar korzy dworów, na to dowodem jest ta okoliczno,

e w razie uznania podzielnoci wikszych gospodarstw wocia-
skich, dwory w wysokim stopniu zostayby pozbawione monoci

2*



20

urzdzania odpatnych osiedle na gruntach dominikalnych, do

czego po zniesieniu paszczyzny bd zniewolone."

Jak jasno patrza i wtedy hr. Gouehowski i Maurycy Krai-
ski na spraw serwitutow („lisy i pasowyska"), wiadczy ustp
elaboratu, w którym projektowi gubernialnemu wytknito brak sta-

nowczych decyzyi w tej ni i erze. „Zaatwienie tych stosunków —
pisze hr. Goluchowski w swoim referacie — jest ze wzgldu na

obecny stan rzeczy tak naglce, a istota ich stanowi zarzewie tak

zacitych sporów, e do zupenego rozwizania kwestyi natychmiast

przystpi wypada. Podnie tutaj naley, e lasy w Galicyi zostay

zniszczone w sposób trudny do uwierzenia i e jedn z najgó-

wniejszych przyczyn tego zniszczenia s suebnoci poniekd na-

rzucone dworom w ustawach. Poddany bowiem uwaajc susznie

las dworski za obc wasno, stara si zawsze suce mu prawo

poboru drzewa wykonywa w sposób najbezwzgldniejszy dla zo-

bowizanego dziedzica, aby odnie ile monoci najwiksz, czsto-

kro tylko wzgldn korzy. Dwór, dla którego naleyte nadzo-

rowanie caej gromady do lasu zdajcej jest fizycznie niepodobnem,

musi znosi w najwyszym stopniu oburzajce naduycia sprawców,

których uj niepodobna. To te wskutek tego dokonuje si na mi-

lowych przestrzeniach najpierw powolne trzebienie, potem wyr-
bywanie a w kocu zupene wybieranie pni pozostaych w lesie.

Jeeli dalej rozwija si bdzie ze gospodarstwo, do czego pod-

dacze suebnoci lene najwicej si przyczyniaj, to obawia si

trzeba, e po kilku dziesitkach lat rozlege lasy nalee bd
w Galicyi do rzadkoci. Jeli kultura lena w Galicyi ma zakwi-

tn, to koniecznie naley zastanowi bezpatny pobór drzewa bu-

dowlanego, opaowego i gazi przez wocian, którzy dopiero wtedy

potrafi oceni warto tego materyau. A niemona udzi si

tern, jakoby bogactwo lene w Karpatach byo niezmierne. Tylko

ten wyda moe trafny sd w tej mierze, kto stan rzeczy widzia

na wasne oczy. Takiego obserwatora uderzy widok, jak setki gmin

przeksztacaj dokoa rozlege przestrzenie lasów na ki i pa-

stwiska."

Po krytycznym wywodzie obaj wnioskodawcy przystpuj do

skrelenia samodzielnego projektu a przedewszystkiem do sformu-

owania jego podstawowych zasad, które w streszczeniu tak opie-

waj: 1. Decyzya cesarska, zalecajca uszanowanie praw osób

trzecich, powinna w projekcie zostawa ile monoci w harmonii

z wyraon przez stany gotowoci do polepszenia doli ludu gali-

cyjskiego. 2. W projekcie uchyli naley wszelkie ródo sporów
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miedzy dworem a poddanymi. 3. Ekwiwalent za wiadczenia urba-

ryalne naley oznaczy wedug ich wartoci bez zarzdzenia no-

wych szacowali, gdy w przeciwnym razie byyby potrzebne mo-

zolne i dugo trwajce prace przygotowawcze, a ich rezultat byby
niedostateczny. 4. Szkodliwe dla kultury krajowej stosunki co do

uywania pastwisk i lasów, które opieraj si na zwyczaju i nie-

zawsze dobrze zrozumianej opiece nad poddanymi, naley usun.
5. Naley zabezpieczy dobrze nabyte prawa osób trzecich w re-

formie, która nawet w czasach spokojnych kredyt na wstrznienia

wystawia. 6. Poniewa skarbowi pastwa ubdzie przedmiot opo-

datkowania, przeto naley interesa jego zabezpieczy, aby ubytek

w dochodach nie by pokrywany wyszemi podatkami z produkcyi

rolnej, zanim producenci nie wzmog si na siach. 7. Przepro-

wadzi naley reform w czasie ile monoci jaknajkrótszym i ko-

sztem jaknajmniejszyni, aby wydatki nie pochony znacznej czci
kapitau wynagrodzenia, ani te zaciyy dotkliwie na obowiza-

nych do spaty.

W myl tych zasad projekt hr. Gouchowskiego i Maurycego

Kraiskiego przyznaje posiadaczom gruntów poddariczych woln
wasno na nich a za to jednoczenie usta maj cice na

dworach zobowizania na rzecz poddanych (sarta tecta, fundus

instructus i bezpatna pomoc w razie nieurodzaju lub innej klski).

Bównoczenie wydany by ma regulatyw co do bezzwocznej aron-

dacyi gruntów dworskich i poddaiiczych. Drugi regulatyw okreli

dla poszczególnych powiatów minimum posiadoci wociaskiej

a to celein zapobieenia zbytniemu rozdrobnieniu gruntów pod-

dariczych. Z przejciem gruntów na wasno poddanych usta

maj za wynagrodzeniem dworów, w regulatywie oznaczy si

majcem, wszelkie robocizny i daniny poddacze. Wymiar wyna-

grodzenia oprze naley na fasyach urbaryalnych, przedkadanych

wadzy przez dwory dla celów podatkowych. Z urzdownie w ten

sposób w pienidzach oznaczonego rocznego dochodu urbaryalnego

wypadaoby przy wymiarze wynagrodzenia potrci: 5% na wy-

datki zarzdu poczone z poborem prestacyi urbaryalnych, 5°/ na

uzupenienie na rzecz poddanych kompensaty, jaka miaaby na-

stpi co do wzajemnego prawa pastwiska na ugorach i cierni-

skach, 10% za usta majce prawo poboru budulca, drzewa opa-

owego i gazi z lasów dworskich, 10°/ za ustajce wraz ze sto-

sunkiem poddaczym zobowizania dworów (bezpatna jurysdykcya

patrymonialna, prawne zastpstwo przed sdami, koszta zawiado-

wania policyi miejscowej, poboru wojskowego oraz koszta po-



22

czone ze sprawami lokalnej policyi sanitarnej), wreszcie równo-

czenie uchyli si majcy a na 5% skapitalizowany podatek

urbaryalny.

Gmina moe przypadajcy na ni kapita' wynagrodzenia

zoy w gotówce, z której cze na skarb pastwa za podatek

urbaryalny przypadajca zoona bdzie w kasie pastwowej a re-

szta dworowi si naleca na rce uprawnionego z zastrzeeniem

kauteli prawnych co do duników. W razie niemonoci uiszcze-

nia kapitau wynagrodzenia w gotówce gminy wydadz 4°/ obligi.

opiewajce na dwory, co do ich kapitau wynagrodzenia, a na

skarb pastwa co do kapitau wynagrodzenia za podatek urba-

ryalny. Kada gmina miaaby odsetki od wystawionych obligów

opaca w kwartalnych ratach z góry a nadto cznie i drug
kwartaln rat odsetków take l°/ caego dugu, jako roczn rat

na umorzenie kapitau dunego. Spaty miayby by dokonywane

w rzdowych kasach podatkowych. Poniewa caa gmina in con-

creto wystawiaaby obligi, wic take porcza miaa punktualn

spat tak odsetek, jaki rat amortyzacyjnych kapitau solidarnie ca
posiadoci gruntow, rozdzielajc obie sumy pod nadzorem urz-

dów podatkowych pomidzy czonków swoich wedug stopy opaca-

nego podatku. Zwierzchno gminna miaaby wykazywa zalegoci

wadzom rzdowym, obowizanym do uycia rodków egzekucyjncyh.

Co do obligów indeninizacyjnyeh zastrzeone byy prawa

osób trzecich tak samo jak co do spaty kapitau wynagrodzenia

w gotówce. Obligi, opiewajce na dwory obcione dugami hipo-

tecznemi, miayby by skadane do depozytu, a waciciele otrzy-

mywaliby zamiast kuponów asygnaty na odsetki, (idzie dugów
niema a take i tam, gilzie dugi z biegiem czasu umorzone zo-

stay, waciciele mogliby otrzyma z monoci puszczenia w wolny

obrót obligi, opiewajce stosownie do ich dania bd to na oka-

ziciela, bd na pewne nazwisko. Rozumie si. e wnioskodawcy

rozwinli take we wszystkich szczegóach sposób losowania i spaty

obligów indemnizaeyjnych, utworzenia funduszu rezerwowego itd.

Wadzom rzdowym (obwodowym) porucza projekt obliczenie

na podstawie fasyi urbaryalnych wynagrodzenia nalenego od

poszczególnych gmin, przyczem zawsze uczestniczy maj strony

interesowane. Caa manipulacya kredytowa z obligami (przepisy-

wanie, losowanie, wypata wylosowanych obligów i zapadych ku-

ponów, administracya funduszu rezerwowego itp.) miaa by po-

ruczona osobnej w tym celu ustanowi si majcej komisyi cen-

tralnej, albo dyrekcyi stanowego Towarzystwa kredytowego, celem
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znacznego znienia kosztów, które wedug wysokoci kwoty wyna-

grodzenia miayby by rozoono w równej mierze na obie strony

interesowane.

W dodatku do powyszego projektu wnioskodawcy w osobnem

expose przedstawili motywa, któremi kierowali si w pracy swojej :

„Powód — tak opiewa wstpny ustp tego wywodu — dla któ-

rego podpisani zupene zerwanie wza obowizków i praw miedzy

dworem a poddanymi uwaaj za potrzebne a nawet za nieodzo-

wne, ley gównie w tern, e z maemi wyjtkami rozgoryczenie,

nienawi i nieufno poddanych wobec dworów tak si pogbiy,
i dla zabezpieczenia wewntrznego spokoju nie wystarczy to ju
obecnie, jeeli si poowicznemi rodkami zacznie umierza do-

prowadzone do najwyszego stopnia wzburzenie umysów. e obawy

podpisanych nie s przesadne, e do zoenia tego owiadczenia

skania ich nie samo cikie, gboko wstrzsajce wraenie osta-

tnich wypadków, na to dowodem mnoce si w nieskoczono
od lat dziesiciu skargi poddanych i czste asysteneye wojskowe,

wysyane przeciw opornym gminom poddaiiczym, chocia kady
nieuprzedzony wiadek przyzna to musi, i postpowanie dziedzi-

ców wobec poddanych wanie w ostatnich czasach znacznie na

lepsze si zmienio." Zbyt przejrzyst jest konkluzya, e nie dwory,

lecz niegodziwe postpowanie cyrkuów wywoao wanie w latach,

poprzedzajcych rabacy, takie nadzwyczajne zaostrzenie si sto-

sunków poddaczych. Referent, radca gubernialny, nie móg wów-

czas w sposób dobitniejszy da gubernium do zrozumienia, e to,

co ono mówi w swojej relacyi o „niegodziwych dziedzicach"

(boswillige Grundherrn), jako sprawcach zego, jest nieprawd.

Jeszcze mielszy ton przybiera elaborat hr. Gouchowskiego

tam, gdzie jest mowa o przykrej sytuacyi dworów na wypadek

przyjcia projektu gubernialnego. „Po zamianie robocizny pa-
szczynianej — tak opiewa ten ustp — na pienine opaty tern

gwatowniej i uporczywiej dza ludu wiejskiego skierowana zo-

stanie w tym kierunku, aby pozostawione mu wobec dworów
prawa, mianowicie suebnoci pastwiska i poboru drzewa z lasów,

wyzyskane zostay w sposób jaknajdotkliwszy dla zobowizanych.

Chociaby dla podniesienia kultury lenej w kraju wydane zostay

przepisy ochronne, to nigdy one nie zabezpiecz dostatecznie

dworów przed z wol wocian i naduyciami urzdników wadzy
wykonawczej, którym zbyt czsto jestto na rk, jeeli wobec sto-

jcych przed nimi stron zamoniejszych daj uczu ciko ramie-

nia swojego. A po zaprowadzeniu urzdów powiatowych urzedni-
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kom takim przypadnie zadanie przymusowego cigania zalegych

czynszów od gmin. które notorycznie niechtne s uiszczaniu

wszelkich, jakbd nazw majcych, prestacyi dla dworów. Wska-

zówki te powinnyby wystarczy na wyobraenie sobie smutnej

doli galicyjskiego waciciela dóbr, któremu w razie zastosowania

rodków, zaleconych w projekcie gubernialnym, uprawa roli by-

aby utrudniona. Tylko zupene uchylenie dzisiejszych stosunków

moe wocianina przywie do opamitania i zrobi ze z czasem

spokojnego ssiada wobec dzisiejszego dziedzica."

W dalszym cigu elaborat hr. Gouehowskiego odpiera po

kolei zarzuty, podnoszone w komisy i gubernialnej przeciw cisoci
obliczenia procentowych potrce, które wedug jego projektu

wchodz w rachub przy oznaczeniu wysokoci wynagrodzenia na

podstawie fasy i urbaryalnych. Matematyczna ciso jest wT kom-

binacyach tego rodzaju niemoliw. O ile jednak z racyonalnych

przypuszcze wysnu si daj praktyczne wnioski, hr. Gouciowski

dla swojego projektu miao reklamuje wysz miar trafnoci,

a na wszelki wypadek zastrzega si przeciw zarzutowi dowolnoci,

która, jak to w komentarzu objania, cechuje wanie kombinacye

projektu gubernialnego.

Wedug szczegóowych wykazów cyfrowych, doczonych do

referatu, warto rocznych prestacyi urbaryalnych wynosia we-

dug fasyi podatku urbaryalnego w r. 1846 w Galicyi (oczywicie

z wyczeniem W. X. Krakowskiego) 5,800.084 zr. Po strceniu

pozycyi powyej wykazanych (koszta zarzdu, uzupenienie kom-

pensaty co do prawa pastwiska, wynagrodzenie za prawo poboru

drzewa i zrzeczenie si korzyci prawnych ze stosunku podda-

czego) w sumie cznej 1.740.025 zr. i po strceniu rocznego

podatku urbaryalnego w sumie 531.668 zr.. pozostawaby dochód

3,528.391 zr. jako podstawa do wymiaru wynagrodzenia dla upra-

wnionych. Skapitalizowany wedug stopy 5% dochód daje sum
70. 5^7.822 zr., która wedug projektu Agenora hr. (Touehowskiego

i Maurycego Kraiskiego dostaeby sie miaa uprawnionym w obli-

gach 4°/ - Z tabeli, w której dochód z tych obligów zestawiony

zosta z wartoci prestacyi urbaryalnych po potrceniu podatku

urbaryalnego, okazuje si, e uprawnieni ponosiliby w dochodach

corocznie ubytek w kwocie 2,445.703 zr.

Wnioskodawcy czuli to dobrze, e w projekcie swoim posu-

nli si do najdalszej granicy w ustpstwach dla poddanych i dla

rzdu, który wyczeniem i skapitalizowaniem podatku urbaryal-

nego dla siebie zjedna pragnli, a jeszcze lepiej czuli to. e przy-



jta przez nich wysoka miara ustpstw idzie na rachunek tej wa-
nie klasy spoecznej, do której sami naleeli a która ju przedtem

z winy rzdu bya w swoim bycie materyalnym podcita. Ale

w sumieniu obywatelskieni ofiara taka wydaa si im godn tych

wielkich korzyci moralnych i spoecznych, jakieby spyny na

kraj ze stanowczego uprztnicia nieszczsnej sprawy paszczynia-

nej cznie z serwitutow. To przekonanie przebija z kocowego
ustpu elaboratu hr. Gouchowskiego. Ustp ten, czcy si z po-

przedniem treciwem zestawieniem gównych postanowie obu pro-

jektów, tak opiewa : „Który z tych projektów lepiej odpowiada

opakanemu stanowi Galicyi i lepiej zabezpiecza trway spokój

i dobrobyt kraju, o tern niech orzeknie najwysza decyzya. Podpi-

sani pozwalaj sobie jeszcze tylko doda uwag, e tutejsi waci-
ciele dóbr s gotowi do wszelkich ofiar, aby tylko wydoby si

z dzisiejszego stosunku do poddanych."

Gdyby to w chwili, gdy cay galicyjski operat paszczyniany

a z nim jako votum separatum take projekt samodzielny Agenora

hr. Gouchowskiego i Maurycego Kraiskiego wpyn do kance-

laryi nadwornej w Wiedniu, znalaz si by tam m stanu z szer-

szym pogldem na sytuacy spoeczn nie w samej Galicyi tylko,

lecz w caej Austryi ! Bo e wtedy stosunki agrarne nie w samej

tylko systematycznie rujnowanej i przytem spotwarzanej Galicyi

byy opakane i wymagay tak szeroko zakrojonej reformy, jak to

obaj powysi wnioskodawcy w swoim projekcie wskazali, to wobec

pewnie niepodejranego wiadectwa w najwieszych niemieckich

publikacyach historycznych *) nie ulega najmniejszej wtpliwo-

ci. Gdyby tedy taki m stanu, wyszy nad uprzedzenia i sza-

blony wspóczesnej biurokracyi Metternichowskiego systemu, wic
zarazem przystpny dla tych ju wówczas widocznych oznak za-

ciemniajcego si dokoa, jak zawsze przed wielk burz, widno-

krgu polityczno-spoecznego, podj by z naciskiem otrzymany

z Galicyi zawizek wielkiej zbawczej reformy! Jeeliby na ten

temat snu wypado kombinacye, to punktem wyjcia nie byoby
porównawcze zestawienie kwoty indemnizacyjnej, jaka przypada

po r. 1848 Galicyi 2
) i innym prowincyom austryackim za zniesie-

) Ob. n. p. M a x i m i 1 i a n E a c li : Gcschichte der Wiener
Reuolution im Jahre 1848 — Wien 1898, str. 308—316 i 623.

2
) Na Galicy wschodni i zachodni przypada w dziesi hit

póniej wedug obliczenia dr. Mikoaja Zyblikiewicza (Indemnizactja —
Kraków 1880, str. 24— 5) kwota 75,371.638 zr. w 5% (podatkiem

obcionych) obligach, ale z wyczeniem suebnoci.
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nie paszczyzny, dokonane w pospiechu pod naciskiem wypadków
rewolucyjnych, przeprowadzone niedonie i z takiein opónie-

niem, e lata cale trwa przewrót w stosunkach gospodarczych

z nieobliczon szkod dla dobrobytu ogólnego a sama indemniza-

cya w braku zaufania publicznego do tej caej operacyi kredytowej

w znacznej czci zmarniaa dla interesowanych. Punktem wyjcia
musiaby by fakt, e póniej nie za jednym zamachem ze zostao

uchylone, jak to zaleca projekt lir. Gouchowskiego i Kraiskiego,

ubijajc od razu nieszczsn kwesty serwitutow, lecz e rozoono
i rozwleczono ca reform tak, jakgdyby chciano pozostawi fer-

ment rozstroju spoecznego dla dalszej praktyki zasady : divide et

impera zwaszcza tam, gdzie, jak w Galicyi, rozstrój taki suy
zarazem celom repressyi narodowo -politycznej.

Ale w Wiedniu przy ocenieniu lwowskiego operatu paszczy-

nianego rozstrzygaj cenii byy te zgubne zasady, które jako dy-

rektyw wypowiaday pisma i projekty, zawarte w powyej wspo-

mnionej tece Arcyksiecia Ferdynanda. Szlachcie polskiej nie-

mona da indemnizacyi, bo to byby gotowy fundusz na dalsze

powstanie, stosunku paszczynianego zupenie rozwiza niemona,

bo chop, trzymany w zalenoci paszczynianej od dworu i przez

opiekucze wadze przeciw nim rozgoryczany, uchodzi zawsze

za wyborn asekuracye przeciw zapdom rewolucyjnym polskiej

szlachty.

Do Galicyi wysano wtedy jako „nadzwyczajnego penomo-

cnego komisarza nadwornego" Rudolfa hr. Stadiona, brata póniej-

szego gubernatora galicyjskiego, Franciszka hr. Stadiona. Ten

komisarz nadworny ani intelligency ani szerokoci pogldu

a ju najmniej rozumem stanu dorównujcy bratu swojemu, po-

pisywa si w Galicyi drobnemi experymentami administracyjnemu,

jak n. }). ustanowieniem komisarzy exponowanych, w sprawie pa-
szczynianej za nie umia zdoby si na pogld ju nie wyszy,

ale przynajmniej taki, eby ztd wnosi mona byo, e komisarz

nadworny umie wasnemi oczyma patrze i widzie a nie idzie lepo

za dyrektywami w iedeskiemi, co móg uczyni w Wiedniu, nie

trudzc si wcale podró do Galicyi.

Owó wskutek polecenia tego komisarza nadwornego guber-

nium lwowskie okólnikiem z dnia 25. listopada 1846 Nr. 71881,

do wadz obwodowych wystosowanym, obwiecio regulacy pa-
szczyzny wedug najwyszego postanowienia z dnia 12. listopada

1846 r. Odwouje sie ono do postanowie patentu paszczynia-

nego z 1(3. czerwca 1786 i wydaje przepisy „w ostateczneiii do-
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penieniu zarzdze zapewnionych najaskawiej patentem z 13.

kwietnia 1846". który, jak wiadomo, zawiera' pewne ulgi niejako

w nagrod za lojalno wród rabacji okazami i zapowiada dal-

sze ulenie ciaru paszczynianego.

Regulacya paszczyzny, ostatnim okólnikiem gubernialnym

zarzdzona, albo raczej dopiero zapowiedziana, przyja za zasad.

e miar powinnoci poddaczych stanowi ma poowa dochodu

ze wszystkich posiadoci poddaczych po strceniu kosztów uprawy,

a do tej wysokoci paszczyzna ma by w nowych regestrach

rozoona i przypisana na podstawie stopy podatkowej w klasach.

wedug wysokoci opacanego podatku ustanowionych. Osobne

klasy ustanowiono dla paszczyzny pieszej a osobne dla cigej.

W szczegóy tego rozporzdzenia nie wchodzimy tutaj, bo potrze-

bnem byoby to chyba w monografii historycznej o paszczynie.

Wystarczy samo zaznaczenie, e. jak tego obawia si naleao,

taka regulacya wywoa musiaa rozczarowanie u obu stron inte-

resowanych. Poddani, uwaajcy od chwili rabacyi paszczyzn
za darowan przez rzd. ujrzeli sic nagle wobec nowej normy
paszczynianej, okrojonej bardzo kosztem uprawnionych, ale w tym

okrojonym wymiarze niejako na dugo prawnie ustalonej, upra-

wnieni za nietylko zawiedli sio w oczekiwaniu, e komiya gu-

bernialna doprowadzi wreszcie do jakiego wyzwolenia z dotych-

czasowych cikich stosunków z poddanymi, lecz nadto znaleli

si w pooeniu jeszcze gorszeni od dotychczasowego. Doznali bo-

wiem w rzeczywistoci nowego dotkliwego okrojenia praw swoich,

wic nowego obnienia tej podstawy, która w danym razie mia-

aby rozstrzyga o wysokoci wynagrodzenia, a w perspektywie

mieli cigle zatargi z poddanymi, jeszcze wicej rozgoryczonymi

przeciw dworom i jeszcze wicej utwierdzonymi w swoim oporze.

Skoro bowiem dotyehezasowem wyamywaniem sic z pod prawa

zniewolili rzd do czciowego bodaj znienia paszczyzny, to po

dalszym oporze mogli ju oczekiwa ziszczenia wszystkich zachce.

W koach szlachty niezawodnie znane byy szczegóy obrad

komisyi gubernialnej z maja i czerwca 184(5 r. nad spraw znie-

sienia paszczyzny. Znany by musia take ów powyej omówiony

elaborat hr. Gouchowskiego. Wnosi to mona ztad, e ju z po-

cztkiem r. 184? ukazaa si w Lipsku pisana oczywicie w r.

1846, bezimiennie wydana ksika p. t. Memoiren und Acten-

stiiekc ans Galizien hu Jahrel846 (gesammelt von einem Mahren),

rzecz wyborna, obfita w ciekawe a nowe szczegóy o wypadkach

r. 1846. zawierajca wietn charakterystyk perfidyi biurokraty-
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cznej w traktowaniu paszczyzny a przytem i gówne zasady

owego elaboratu. Od pierwszej chwili domylano si. e autorem

tej ksiki jest Maurycy Kraiski, wierny i dzielny towarzysz lir.

Gouchowskiego tak w gubernialnej komisyi paszczynianej z r.

1846. jak i póniej w innych waniejszych sprawach krajowych,

w miar, jak one, wychodzc po za sfer biurow, potrzeboway

wytrawnej a rozumnej opinii z kó' obywatelskich. Znajc tedy

miay ton owego elaboratu i stanowczy charakter owego projektu,

moga szlachta przypuci, e skoro takim glosom wolno ju byo
ozwae si w murach gubernium lwowskiego w obliczu srogiego

br. Kriega, to wolno bdzie wreszcie i jej samej, jako stronie in-

teresowanej, wnie potuln aob i pokorne przedstawienie w spra-

wie paszczynianej, mianowicie w sprawie wieo zamierzonej

regulacyi.

Wniosa tedy szlachta dn. 23. stycznia 1847 r. nastpujce

pismo (oczywicie w niemieckim jzyku) na rce br. Kriega:

„Wysokie Prezydyum krajowe! Regulacya dotychczasowych

poddaiiczych stosunków w Galicyi, tak pena znaczenia z powodu

wpywu swojego na majtki tabularnych wacicieli ziemskich, na

los poddanych i na kultur krajow w ogóle, staje si wród obe-

cnych stosunków tern waniejsz, ile e nowe zasady sprowadziyby

w wykonaniu bardzo znaczne dysproporeye w rozdziale poddaii-

czych powinnoci, dysproporeye te za spotgowayby jeszcze wi-

cej wzburzenie panujce midzy ludem wiejskim, poparyby wpywy
sprzeczne z porzdkiem a zagraajce bezpieczestwu publicznemu.

Przekonanie o koniecznoci reformy tych stosunków wzbudzio na

ostatnich sesyach w galicyjskich stanach krajowych uprzedzajc

gotowo do chtnego poniesienia wszelkich z t kwesty nieroz-

dzielnie poczonych ofiar a i dzi jeszcze niezniechceni nadmia-

rem tych ofiar, jakkolwiek one wród panujcych stosunków bd
dotkliwe dla poszczególnych wacicieli, my niej podpisani owiad-

czamy ze wiadomoci, i wyraamy opini znacznej wikszoci

wspóobywateli, nasz gotowo do zoenia tych ofiar dla dobra

publicznego u stóp Tronu, jako rkojmi naszej ulegoci i naszego

niezomnego zaufania w najwysz sprawiedliwo Najjaniejszego

Pana. z najzupeniejsz ufnoci, e Najj. Pan po uznaniu tej po-

trzeby czasu raczy najaskawiej przy zamierzonej regulacyi sto-

sunków poddaezych interesa poddanych pogodzi i zjednoczy

z interesami tabularnych wacicieli ziemskich. Poniewa atoli

przy zastosowaniu wypowiedzianej woli najwyszej do tak róno-

rodnych uprawnie i zwyczajów lokalnych atwo przewidzie si
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daj niepodobne do usunicia trudnoci, które wzbudzaj uzasa-

dniona obaw, e lokalne interesa i indywidualne dobrze nabyte

prawa mogyby ucierpie po nad miaro zakrelon z powodu ich

niedostatecznego rozjanienia, przeto powstao ogólne mniemanie,

e objanienie ze strony tabularnych wacicieli ziemskich przed-

oy sie majce, na dowiadczeniu i dokadnej znajomoci stosun-

ków lokalnych oparte, mogoby przy zaprowadzeniu nowego po-

rzdku usun wiele z tych trudnoci, stojcych w drodze pogo-

dzeniu najwyszych dobroczynnych zamiarów z wszechstronn

sprawiedliwoci Jego Ces. Moci. W przypuszczeniu, e gotowo
do popierania naszego najaskawszego Monarchy w deniu do tego

wzniosego celu bdzie uwaana za wyraz naszego wycznego
i nieograniczonego zaufania do najwyszej sprawiedliwoci, upra-

szamy najuniej, aby Jego Ces. Mo w najwyszej askawoci
Swojej wacicielom dóbr tabularnych tej prowincyi najmiociwiej

zezwoli raczy, iby ze swojej strony nie tykajc zasad okrelo-

nych w wypowiedzianej najwyszej intencyi, zoyli bezporednio

u stóp Tronu wyjanienia, wysnute z dowiadcze a oparte na

dokadnem przedstawieniu stosunków lokalnych, któreby przy za-

prowadzoniu nowej regulaeyi stosunków poddaezych w danym
razie miay by wyzyskane a do ustalenia pewnego porzdku nawet

za niezbdne s uwaano, iby dalej w tym celu z powodu nagoci
stosunków wolno im byo albo na zwoa sie majcym nadzwy-

czajnym sejmie, albo na najmiociwiej dozwolonem zebraniu ta-

bularnych wacicieli dóbr wybra celem przedstawienia tych wy-

janie grono osób. ogólne zaufanie posiadajcych. Upraszamy

zatem Wysokie Prezydyum krajowe, aby te nasz union prob
do najwyszego Tronu najaskawiej wnie raczyo."

Prob te podpisao 45 obywateli ziemskich, reprezentujcych

stanowiskiem i majtkiem najwysz warstw spoeczn. Niektórzy

z podpisanych ju swojemi godnociami dworskiemi powinni byli

jeeli nie uj br. Kriega, to przynajmniej rozbroi jego nieufno
co do lojalnoci intencyi. Przytaczamy dla illustracyi szereg pod-

pisów : Kajetan lir. Lewicki, c. k. podkomorzy : Józef Korczak

z Goraya Gorayski, stranik sreber koronnych ; Kazimierz hr. Ba-

deni, krajczy koronny; Karol ksi Jabonowski, c. k. podkomo-

rzy: Karol hr. Krasicki, c. k. podkomorzy: Alexander hr. Fredro;

Henryk hr. Fredro ; Wadysaw lir. Badeni : Alexander hr. Cetner

;

Wodzimierz lir. Bussoeki ; Józef hr. Russocki ; Piotr hr. Krasi-

ski ; Ksawery lir. Stadnicki ; Leon hr. Stadnicki ; Adam hr. Komo-
rowski ; Wadysaw hr. Rozwadowski: Konstanty hr. Siemieski;



30

Adam lir. Baworowski ; Kajetan lir. Karnicki; Ludwik Skrzyski

i t. d.

Z fenomenalnym jak na powolno ówczesnej biurokracji

pospiechem, bo ju w czwartym dniu po dacie powyszego poda-

nia, wystosowa' br. Krieg w tej sprawie do najwyszego kanclerza

lir. Inraghiego relacy, której ustp gówny — ju nie curiosum,

lecz istne monstrum wobec cywilizowanych poj o dostpnoci
tronu dla prób obywateli pastwa — tak opiewa: „Chocia ju
samo zbiorowe podpisanie tego podania uprawniaoby mnie do

zwrócenia proby bez skutku, to jednak nie robi uytku z tego

prawa, gdy miedzy podpisanymi znajduje si grono osób. które

nale do powaniejszych i lepiej mylcych mieszkaców. Pozwa-

lam sobie zatem podanie to przesta Waszej Excellencyi do po-

wzicia decyzyi z t uwag, e poczytuj sobie za najwaniejszy

obowizek z wszelkim naciskiem postawi wniosek, aby proba ta

pozostawiona zostaa bez skutku."

Odmowny wniosek uzasadni br. Krieg w sposób take mon-

strualny, bo dodaje, e chocia proba nie zawiera adnych bli-

szych szczegóów, wiadomo mu „ze sychu", i chodzi o zakwe-

stionowanie dat prowizorycznego katastru co do obszaru gruntów

wociaskich, ich wydatnoci i wartoci produktów, o wykazanie

zmian zaszych w stosunkacli posiadania, potrzeb nowego pomiaru

i oszacowania gruntów i t. p., jednem sowem o szereg kwestyi

pierwszorzdnego znaczenia dla zamierzonej reformy. A wszystko

to zbi br. Krieg krótka uwaga, e zadania szlachty sa — albo

raczej w gubernia! nem przewidywaniu byyby — niesuszne i su-

yyby tylko za pretxt do przewleczenia sprawy. Nfiedo na tein,

br. Krieg by tak fanatycznym antagonist szlachty polskiej w Ga-

licyi, e nie poprzestajc na powyszej ujemnej relacyi do najwy-

szego kanclerza, odpis jej przedoy wszechmocnemu wówczas

wobec Metternicha i dworu ministrowi policyi, hr. Sedlnitzkiemu.

z prob o poparcie odmownego wniosku gubernialnego. W tej

drugiej relacyi danie szlachty oczywicie przedstawione zostao

jako niegodne uwzgldnienia, a przy kocu zakl niejako br. Krieg

swojego protektora tak uroczyst, w formuach biurokratycznych

niezwyk apostrof: „Przedmiot ten wywiera najdoniolejszy

wpyw na spokój i bezpieczestwo kraju. Przyznanie jakiej-

kolwiek koncesyi byoby niebezpieeznem dla dalszego istnienia

spokoju i porzdku, a ja w takim razie nie mógbym ju rczy
za ich utrzymanie, wskutek czego pozwalam sobie prosi usilnie,

aby take Wasza Exc. raczy mój wniosek swoim potnym wpy-
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wem jaknajsilniej poprze." Niepotrzeba nawet dodawa tego, e br.

Krieg postawi na swojem i zamierzony zjazd szlachty udaremni.

Jakby rbek jasnego nieba wród cikich chmur, cay wi-

dnokrg zalegajcych, odsoni' sie dla ciko skoatanego kraju

janiejszy punkt na widnokrgu politycznym, slaby promie na-

dziei lepszej przyszoci, w chwili, gdy usuwa' sie z widowni kraju

typowy przedstawiciel biurokracyi Metternicliowskiego pokroju, istny

demon kraju. br. Krieg, a w gubernium galicyjskiem rzdy obj
Franciszek lir. Stadion, brat Rudolfa, niefortunnego bohatera osta-

tniego stadyum sprawy paszczynianej.

Nowy gubernator Galicyi, wyszy o ca gow wiedz, ta-

lentem administracyjnym i rozumem stanu po nad cae otoczenie

biurokratyczne ówczesnej Austryi, uwaany za fantaste w czasie

rzdów swoich w Tryecie, ale, jak sie póniej pokazao, ju avów-

czas dotknity pocztkami tej strasznej choroby nerwowej, która

go w kilka lat póniej najpierw duchowo a potem fizycznie w sto-

sunkowo modym jeszcze wieku zabia, przyby do Galicyi z in-

tencyami z pewnoci jak niebo od ziemi odbijajcemi od tych,

jakiemi br. Krieg ze swoim sztabem biurokratycznym by przejty.

Hr. Franciszek Stadion by Niemcem, patryot austryackim dusz
i ciaem, wiec oczywicie intencye te nie mog by tak pojmowane

i tak miar oceniane, jakgdyby chodzio o Polaka. Pragn by
pacyfikatorem ciko skoatanej Galicyi i misye te swoj przedsta-

wi centralnemu rzdowi zaraz na wstpie do Galicyi w obszernej

relacyi, która koczya sie wnioskiem zdjcia sekwestru z dóbr ks.

Czartoryskich i darowania prawnych nastpstw kondemnaty karnej

kilkunastu wybitnym spiskowcom, miedzy tymi take dr. Franci-

szkowi Smolce. W texcie tej relacyi odsoni rzdowi centralnemu

tajniki niegodnego postpowania galicyjsko-austryackiej biurokracyi,

nie pomijajc wypadków r. 1846, z otwartoci, która zaszczyt mu
przynosi i przynosi nie przestanie, jeeli akt ten w caoci auten-

tycznej, jako materya historyczny, dojdzie do szerszej wiadomoci.

Uczynimy to przy sposobnoci w innej pracy.

Utaity u nas w latach 1848—1849 a i dotd jeszcze w nie-

krytycznych reminiscencyjnych pismach o tym okresie czasu ca-

kowicie podtrzymywany wyrok potpienia, którym opinia polska

obciya pami hr. F. Stadiona w Galicyi jako „wynalazcy Ru-

sinów" i wroga Polaków, wymaga bodaj czciowej rewizyi ze

strony nieuprzedzonej krytyki historycznej. Kto sie tego zadania

podejmie w imi sprawiedliwoci historycznej, podzieli przedewszy-

stkiem dziaalno hr. F. Stadiona wobec Galicyi na dwa okresy

:
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pierwszy obejmujcy ow misy pacyfikatorsk, o której powyej
pobienie, tylko mimochodem, wspomnielimy i drugi zaznaczony

w historyi istotnie pewn niechci ku polskoci, z której je-

dnak przebijaa nie niegodna ma stanu wyszej miary nienawi
rasowa, lecz raczej gbokie rozgoryczenie czowieka, zawiedzio-

nego w swoich nadziejach czy planach politycznych a w dodatku

ju nerwowo ciko chorego. W takim razie narzuci si pytanie

:

czy ta zmiana bya tylko dzieem kaprysu chorobliwego, czy take

nastpstwem faktów, które zniweczyy nadzieje hr. F. Stadionu, e
zdoa przeprowadzi dzieo pacyfikacyjne w Galicyi tak. aby pro-

wincya ta zostaa dobr administracy przejednana i zjednana

dla Austryi? W odpowiedzi na to pytanie mona bdzie niejako

palcem wskaza kalendarzow dat, od której zacza si owa nie-

ch hr. F. Stadiona wobec polskoci. Ju od poowy marca 1848

draliwo jego bya we Lwowie przez rad i gwardy narodow
na cik prób wystawiona, ale wszystko to mogoby si byo
jeszcze dobrze skoczy, gdyby nie owo gone, drukiem 30. kwie-

tnia 1848 r. wobec caego wiata ogoszone oskarenie, które de-

putacya polska w Wiedniu wniosa do Ministerstwa z daniem
ledztwa i komisyi przeciw F. hr. Stadionowi a które przesa mu
Pillersdorf celem usprawiedliwienia si. Hr. F. Stadion napisa

obszerne usprawiedliwienie, które na jego danie zostao urzdo-

wnie drukiem ogoszone. Ton tego aktu jest tak draliwy, oskare-

nia przeciw Polakom tak gorycz zaprawione, e niemal trudno

uwierzy, i pochodzi od autora owej pierwszej relacyi z r. 1847

z wnioskami amnestyjnemi. Gdy tak rzecz stanie, historyk nie lu-

dzie móg wydawa nowego wyroku bez ocenienia owego aktu

oskarenia deputacyi polskiej, w którym nawet za niezrcznoci

stylistyczne pewnych okólników gubernialnych, za nietaktowne

kroki pewnych starostów a wreszcie za pewne zarzdzenia guber-

nialne. które dopiero w niezrcznem wykonaniu mogy da powód

do powanego zaalenia, hr. F. Stadion przedstawiony zosta w ta-

kiem wietle, jakgdyby to by br. Krieg w nowem wydaniu, jak-

gdyby postpowaniem swojem zmierza ku ponownemu wywoaniu

rabacyi z r. 1846. Szczególnie ten ostatni zarzut musia do ywego
dotkn hr. F. Stadiona, bo rzeczywicie niemia podstawy a by
krzywdzcym dla ma stanu takiej miary i zostawa w racej

sprzecznoci z intencyami, z jakiemi on do Galicyi przyby. Czy

inne szczegóowe grawamina, przytoczone w tern oskareniu, nie

byy co najmniej przesadne, to historyk, przeprowadzajcy rewizy

wyroku na hr. F. Stadiona wydanego, bdzie musia dobrze zba-
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da. To jednak pewna, e jeeliby ten akt oskarenia mieli pono-

wnie podpisa nie dzi, lecz ju kilka lat póniej, sami jego auto-

rów i<\ z których jeden, dr. Floryan Ziemiakowski, jeszcze niedawno

jako ywy wiadek móg by powoany, nie uczyniliby tego przy-

najmniej bez zastrzee, ostrze skargi bardzo agodzcych.

Ta krótka charakterystyka gubernatora lir. F. Stadiona bya
tutaj niezbdn z tego powodu, e z jego nazwiskiem czy sio

nierozdzielnie wywyszenie Agenora lir. Gouchowskiego w hierar-

chii biurokratycznej, wywyszenie tak znaczne, tak niezwyke na-

gym skokiem na stromej ówczesnej drabinie awansowej (z radcy

gubernialnego, na szarym kocu wedug lat suby umieszczonego,

zosta nr. Gouchowski wiceprezydentem gubernialnym), i cay
ówczesny wiat biurokratyczny a za nim i opinia amaa sobie

glowe nad pytaniem, zkd i za co takie wywyszenie? Wtedy to

powstaa owa legenda o autorstwie Agenora hr. (Touchowskiego

co do przypisywanego hr. Stadionowi „wynalezienia Rusinów"

w (lalicyi, legenda dugi czas powtarzana jako pewnik, dzi ju
tylko kiedy niekiedy odgrzebywana, zawsze jeszcze jednak zasugu-

jca na to, aby bliej zbada jej genez i miar prawdopodobie-

stwa. Uczynimy to póniej, gdy przyjdzie kolej na spraw rusk,

a tutaj przedstawimy tylko wedug materyau archiwalnego z tych

czasów stan rzeczy co do wywyszenia hr. (Touchowskiego.

Autentycznej informacyi co do opinii hr. Stadiona o hr. Grou-

ehowskim z owych czasów a tein samem take informacyi o powo-

dach jego nadzwyczajnego awansu szuka naley przedewszystkiem

w przedstawieniu nominacyjnem, które adresowane byo wprawdzie

do Ministerstwa, ale z natury rzeczy dosta si musiao do Cesarza,

jako rozstrzygajcego o nominacyi. Otó w przedstawieniu tern.

wystosowanem 7. kwietnia 1848 zaraz na telegraficzn wiadomo
z Wiednia, e Cesarz powoa dotychczasowego wiceprezydenta

gubernialnego we Lwowie br. Filipa Kraussa na ministra skarbu,

pisze hr. Stadion do Ministerstwa, co nastpuje : „Jest rzecz pil-

nie potrzebn, aby mi jaknajrychlej dodany zosta do pomocy m.
zasugujcy na zaufanie rzdu i kraju, posiadajcy ju to zaufanie,

któryby mi wspiera w kierownictwie spraw kraju a w razie

mojej choroby lub jakiejkolwiek przeszkody samodzielnie obj kie-

rownictwo w wytknitym kierunku. Jako kandydaci ju ze swojego

stanowiska przedewszystkiem nasuwaj si radcy dworu Andrzej

Ettmayr, dr. Józef Wilhelm Eminger x
) i Karol Czetsch Linden-

x
) Dr. Eimnger by póniej Namiestnikiem dolnej Austryi.

Agenor lir. Gouchowski. [
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wald. Wszyscy trzej s rzdowi szczerze oddani : s to mowie
z charakterem na szacunek zasugujcym, dziki dugoletniemu do-

wiadczeniu i wprawie, zupenie odpowiedni do zwyczajnego pro-

wadzenia spraw, bardzo uyteczni urzdnicy w utartem tego sowa
znaczeniu. Wszystkim tym trzem kandydatom jednake wprost od-

mówi musze zdolnoci do sterowania prowincy oraz moralnej

siy, potrzebnej w tym celu, aby wród dzisiejszych trudnych sto-

sunków utrzyma znaczenie legalnej powagi, wrzce dokoa nami-
tnoci si przekonania poskramia i w karbach utrzyma. Nadto

przeciw radcom dworu Emingerowi i Czetschowi owiadcza si

opinia publiczna, zarzucajc im, e swoje urzdowe stanowisko

nadto wyniole traktuj. Pomijam zatem tych trzech urzdników

i pozwalam sobie radc guberni alnego Agenora hr. Gouchowskiego

przedstawi najunieniej jako ma. którego uwaam za zupenie od-

powiedniego do zajcia stanowiska drugiego obok mnie kierownika

gubernium, który dotychczasowem postpowaniem zjedna sobie

moje zaufanie, którego wybór spotka si pewnie z uznaniem w kraju.

Jest on bardzo zdolny, odznacza si bystroci umysu i rozlegem

wyksztaceniem, jakiego potrzeba w tej chwili urzdnikowi, który

ma sprosta dzisiejszym trudnym stosunkom. W Agenorze hr. Go-

uchowskim czy si silna wola ze spokojem, cechuje go wolne

od wszelkiej zarozumiaoci a pene powagi postpowanie. Hr. Go-

uchowski stoi obecnie na czele stolicy kraju jako prowizoryczny

naczelnik magistratu, a jego szczerze lojalnemu, zarówno energi-

cznemu jak ogldnemu wspódziaaniu zawdziczam, e mi si dotd

powiodo utrzyma spokój i porzdek w stolicy a za jej przyka-

dem w prowincyi. Na tern stanowisku hr. Gouchowski okaza zu-

pene uzdolnienie do samodzielnego prowadzenia spraw. Nadto hr.

Gouchowski, jako pochodzcy z Galicyi, z rodu i stosunków ma-

jtkowych jest mem wpywowym. Nominacy jego powita kraj

radonie jako akt bezstronnej sprawiedliwoci a malkontentom,

zarzucajcym cigle rzdowi, e kompetentoin z innych prowincyi

daje pierwszestwo przed krajowcami, zamknie sie usta w ten spo-

sób. W interesie rzdu i kraju prosz zatem W. Exc, aby mój

najunieszy wniosek mianowania hr. Gouchowskiego gubernial-

nym wiceprezydentem jaknajusilniej popar wobec Jego Cesarskiej

Moci i wyjedna jaknajrychlejsze mianowanie, gdy stosunki w Ga-

licyi tak si uoyy, e ich kierownictwo niemoe by na chwil

przerwane a take chwiejno na chwil niemoe by dopuszczona.

Staoby si za to niezawodnie, jeelibym w odosobnieniu mojem

dotknity zosta chociaby tylko krótk chorob. Oczekuj zatem,
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co W. Exc. uzna zechce godnem wyrozumiaoci, z najwikszem

upragnieniem jaknajrychlejszej nominacyi nowego wiceprezydenta."

Nominacja ta zapada z fenomenalna na owe czasy szyb-

koci, bo ju nnjwyszem postanowieniem z 11. kwietnia 1848 r.

W dekrecie nominacyjnym z 19. kwietnia 1848 r. hr. Stadion,

zwalniajc hr. Grouchowskiego z kierownictwa magistratu lwow-

skiego, dodaje przytem te pochlebne sowa: „Skadajc JWPan

u

serdeczne yczenia z powodu tego dobrze zasuonego awansu,

prosz zarazem, aby przyj wyrazy mojego najwdziczniejszego

podzikowania za poczon z prawdziwem powiceniem gorliwo
w spenianiu obowizków poruczonego sobie urzdu i aby by prze-

konany, e zawsze z przyjemnoci i uznaniem wspomina bd.
o czasach, kiedy Jego lojalne i otwarte postpowanie oraz Jego

zarówno energiczna jak ogldna dziaalno na stanowisku naczel-

nika miasta tak znacznie przyczyniy si do tego, e spokój i po-

rzdek w miecie nie zostay zakócone a sprawy urzdowe byy
w normalny sposób zaatwiane."

Br. Helfert, który doskonale zna stosunki i koleje polityczne

lir. Stadiona, wymienia J

) trzech wyszych urzdników gubernium

lwowskiego, którzy stanowili najblisze jego otoczenie we Lwowie

i wskutek tego najwikszy te wpyw na jego dziaalno wywie-

rali. Byli to radcy gubernialni : Józef Oettel, Leon lir. Thun i Age-

liur lir. Gouchowski. Pierwszy przyby razem z lir. Stadionem

z gubernium tryesteskiego, by niejako jego praw rk, pisa

wszystkie waniejsze relacye, w czeni by rzeczywicie mistrzem,

i mieszka nawet w gmachu gubernialnym razem z hr. Stadionem

:

drugiego pozna hr. Stadion w Wiedniu, jako sekretarza czeskiej

kancelaryi nadwornej : trzeciego móg dopiero we Lwowie oceni

z tych przymiotów, jakie podniós w swojej propozycyi nominacyj-

nej, a przedewszystkieni z tego. e zasugujc na zaufanie rzdu
i kraju, nadaje si niejako do roli porednika pomidzy niemi.

Stanowisko, jakie Agenor hr. Gouchowski zaj, i rola, jak
odegra w sprawie paszczynianej, niewtpliwie musiaa zwróci

uwag nowego gubernatora zaraz na wstpie jego do Galicyi na

modego racic, reprezentujcego w ówczesnem gremium gubernial-

nem szlacht polsk, oddzielon od rzdu ca przepaci najsmu-

tniejszych wspomnieli.

x
) J o s. A 1 e x. F h r. v. Helfert: Geschichte Oesterrcichs vom

Aasgange des Wiener October - Aufstandes 1848, Prag 1872, t. III.

3*
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Hr. Stadion, przybywajc do Galicyi z wyróniajcem go tak

korzystnie wród ('(wczesnego wiata biurokratycznego poczuciem, e
rzd winien w tej ciko skoatatanej prowincyi podj misy paey-

fikacyjn nie represyjnemi rodkami, lecz reformami okoo niate-

ryalnych i moralnych interesów ludnoci, musia oczywicie w pier-

wszym rzdzie pamita o sprawie paszczynianej, któr brat jego

Rudolf na krótki czas przedtem powika ku wikszemu jeszcze nie-

zadowoleniu tak poddanych jak i dworów. O zniesieniu paszczyzny

i cakowitej indemnizacyi, na czem opiera si projekt hr. Gou-
chowskiego i Kraiskiego, hr. Stadion nie myla wcale i gdyby

nawet osobicie cakowicie godzi si na takie rozwizanie kwestyi,

myle nie móg, skoro w Wiedniu niewzruszonem byo postano-

wienie utrzymania paszczyzny w caem pastwie a tern samem
niedopuszczenia do niebezpiecznego precedensu w Galicyi. W jednym

punkcie jednak, i to bardzo wanym, hr. Stadion zamierza zgodnie

z zasadami owego projektu zagodzi stosunek midzy dworem a pod-

danymi a to w ten sposób, aby wymiar paszczyzny nie odbywa
si indywidualnie, lecz caemi gminami in concreto, które same na

swoich czonków rozdziela miay ciar ogólny wedug staej normy.

Z t myl wystpi hr. Stadion jeszcze przed objciem rzdów we

Lwowie, gdy si w drodze zatrzymywa w kilku obwodach i tam

ze starostami konferowa. Po przybyciu do Lwowa hr. Stadion gorli-

wie wzi sie do opracowania nowego projektu regulacyi paszcz}r-

zny, a w obradach nowych komisyi i w ogóle w pracach przygo-

towawczych tym razem referentem by ju nie Eminger, lecz wice-

prezydent a póniejszy minister skarbu, Filip br. Krauss. Rozumie

si, e hr. Gouchowskieniu przypad naleny udzia w tych obra-

dach. Trway one dugo, bo potrzebne byy nowe obliczenia, i sko-
czyy sie dopiero w pocztku r. 1848 przed wybuchem ówczesnego

chaosu. Relacya do Wiednia odesza dopiero 17. marca 1 848 r.

Zawieraa ona szereg wniosków co do nowych urzdze administra-

cyjnych, które miay zdj z dworów niektóre ciary dotychczas

w zastpstwie gmin ponoszone, i projekt takiego uregulowania pa-
szczyzny, aby powinnoci urbaryalne wszdzie znione zostay o trze-

ci cz, a skarb pastwa przyzna wynagrodzenie tym wacicie-

lom dóbr, którzyby w nowym planie regulacyjnym sumiennie

przeprowadzonym ponieli na poborach urbaryalnych uszczerbek,

przewyszajcy powysz miar maxymaln. Regulacya miaa wej
w ycie 1. lipca 1848, ale wypadki tymczasem pokrzyoway wszy-

stkie te plany i sam hr. Stadion w relacyi swojej do Ministerstwa

z IB. kwietnia 1848 r. odstpi od nich, owiadczajc, co nast-
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puje: „Przedstawiono wnioski co do regulacyi paszczyzny ju nie

wystarczaj. Wedug' mojego przekonania koniecznem jest, aby wy-

powiedziane zostao zniesienie paszczyzny i aby przyjto na pa-
stwo wynagrodzenie, do którego waciciele dóbr suszna maja

pretensye, aby wreszcie pozostawiono przyszemu parlamentowi ob-

mylenie sposobu i rodków wynagrodzenia."

Stan tedy lir. Stadion w sprawie paszczynianej dopiero

w chwili wybuchu tego wielkiego rozstroju politycznego i spoe-

cznego, jakim w dziejach zaznaczy si r. 1848, na tern samem
stanowisku, które hr. Gouch owski zaj wraz z Maurycym Krai-
skim dwa lata przedtem. Zaszo wic tutaj jedno z owych spónie,
w które tak obfituje historya Austryi na jej nieszczcie i na szkod
tych, którym na jej bycie i sile zaley.

Hr. Stadion zna Galicy z lat 1828—1832, kiedy jako mody
urzdnik administracyjny (nadetatowy i bezpatny komisarz) peni
sub, najpierw w gubernium a potem w urzdach obwodowych

w Stanisawowie i w Rzeszowie. W modzieczym wieku polityczny

dar obserwacyjny nawet u ludzi wyszej miary nie jest i niemoe
by tak wprawny i wytrawny, eby w krótkim czasie i z kilku

punktów kraju, wic niejako z ptasiego lotu, ogarn móg wszy-

stkie stosunki i z nich wysnu trafne wnioski. Gdyby zreszt nawet

hr. Stadion w tych latach pozna by Galicy lepiej, anieli wszyscy

inni urzdnicy obcej narodowoci, to zawsze w chwili, gdy do niej

wróci na naczelne stanowisko urzdowe, gdy mia stanowczo roz-

wika lub rozci wze gordyjski paszczyzny, zasta sytuacye

wypadkami r. 1846 tak zupenie zmienion, e potrzebowa zaufa-

nego i lojalnego doradcy, obok biegego w prawie i piórze ale zu-

penie niezoryentowanego w stosunkach Oettla, i obok moe równie

niezoryentowanego wic skonnego do politycznego doktrynerstwa

hr. Thuna. Do takiej roli powoany by z caej trójcy wpywowych
radców gubernialnych jedynie Agenor hr. Gouchowski. To te

wpyw jego jest widoczny w relacyach, skadanych Ministerstwu

w chwili, gdy do Lwowa dotara z Wiednia wiadomo o marcowem
zwyciztwie prdu konstytucyjnego, poruszya do gbi umysy
w spoeczestwie polskieni i wywoaa pamitny adres lwowski do

Cesarza Ferdynanda. Z relacyi, z któr adres ten wysany zosta do

Wiednia, przebija w niejednem miejscu ta idea polityczna, której

Agenor hr. Gouchowski suy do koca ycia wytrwale, z niezo-

mn konsekwency. pocztkowo wbrew przemagajcej opinii kraju,

poniekd zizolowany w polskieni spoeczestwie przez te opini,

póniej dopiero z akcesem wicej umiarkowanych i wytrawniejszych
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kó politycznych, a dopiero po latach dwudziestu, gdy za drugim

powrotem na stanowisko Namiestnika (1866) mia jej zupene zwy-

cistwo zapewni, z uznaniem i poparciem caej polskiej intelligen-

cyi politycznej w Galicyi, caego spoeczestwa polskiego. Idea ta

polegaa na tern. aby aktami rozumnej i wyrozumiaej polityki,

sprawiedliwej i yczliwej administracyi kraju stopniowo wypeniana

i wyrównywana bya ta fatalna przepa, jaka midzy polskiem

spoeczestwem w Galicyi a Austry wytworzyy z jednej strony

rozpaczliwe porywy i bdy polityczne a z drugiej strony pó wieku

trwajca gospodarka staroaustryackiej biurokracyi, lepej w swToich

zapdach germanizacyjnych a w r. 1846 wprost zbrodniczej w swojej

zaciekoci przeciw szlachcie polskiej, jako rdzennej sile polskoci.

Pod d}rktateni hr. Stadiona a pod piórem radcy gubernialnego

Oettla idea ta nie moga oczywicie ani przybra wyrazistych kszta-

tów7 programu, ani nawet wybi si z referatowej frazeologii wobec

Wiednia na wierzch tak miao, jak j zapewne w poufnych kon-

ferencyach z gubernatorem hr. Stadionem rozwija jego zaufany

radca gubernialny hr. Gouchowski. Ze jednak hr. Stadion dla tej

idei nie by nieprzystpnym, e w innym biegu wypadków i w in-

nej konstellacyi stosunków byby moe odda jej usugi w Wiedniu,

na to dowodem niektóre ustpy z jego powyej powoanej wanej

relacyi z dnia 24. marca 1848 r., która jako stylizowana wprost do

Cesarza Ferdynanda ujta zostaa w pow7an form „najunie-

szego przedstawienia".

„Pozwalam sobie — pisze hr. Stadion — poleci najusilniej

najwyszej asce Waszej Cesarskiej Moci trzeci punkt adresu lwow-

skiego co do ogólnej amnestyi politycznej. Wskutek najwieszych

wypadków w Wiedniu, szczególnie wskutek najwyszego patentu

z 15. marca b. r. wT stosunkach politycznych dokona si taki prze-

wrót, e w caym kraju na pewne oczekiwany jest ogólny akt aski

dla wszystkich przestpców politycznych. Im rychlej i im w pe-

niejszej mierze akt taki nastpi, tein szczersz i trwalsz bdzie

wdziczno. Jeeli natomiast sprawa bdzie przewlekana a rzd

zamiast wyprzedzi yczenia kraju, ulegnie dopiero naciskowi i -
daniu, to sam pozbawi si wdzicznoci a nieuniknionem nastp-

stwem byoby uczucie goryczy, wzbudzone w wikszoci wacicieli

ziemskich przez to, e musieli dopiero niejako wymusi i naciskiem

wydrze to, czego po monarszej asce jako daru oczekiwali. IH;i

komisyi nadwornej w Krakowie tak samo, jak dla mnie we Lwo-

wie koniecznoci stao si wypuszczenie na woln stop za kaucy

osób, zostajcych w ledztwie za zdrad stanu. Akt ten powitano
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wszdzie radonie, jako zapowied ogólnej amnestyi, za co ja go

te uwaam i dlatego w interesie monarchii musz Wasza Cesarska

Mo prosi najusilniej. aby drugi gówny akt. ile monoci, jak-

najryehlej nastpi. Wobec wzburzenia, panujcego w caej Euro-

pie, wobec smutnych zaj w Berlinie, które tutaj sprawiy jaknaj-

silniejsze wraenie, nie mog do dobitnie podnie koniecznoci.

aby rzd Waszej Cesarskiej Moci uprzedzi suszne yczenia, zwa-

szcza takiej prowincyi, jak Galieya, gdzie si ma do czynienia nie-

tylko z podniesionym do najwyszej miary entuzyazmem dla najli-

beralniejszych idei nowoczesnych, lecz nadto z polskiem poczuciem

narodowem. które tak trudno godzi sie z myl o utracie samo-

dzielnoci narodowej. Nad tern poczuciem mona zapanowa tylku

przez naoenie pt jak w Rossyi lub przez doprowadzenie narodo-

woci nie sowami lecz czynem do przekonania, e .jako samoistne

pastwo nie mogaby by rzdzona z wiksz sprawiedliwoci.

rozumniej i zbawienniej, e nadto pozostaje jej korzy naleenia

do wielkiego pastwa, postpujcego naprzód z duchem czasu. Wobec

motywów takiej wagi wszystkie inne wzgldy, przemawiajce za

takim aktem aski, schodz na plan drugi, wskutek czego tylko

krótko zwracam na to uwag, e z pomidzy przestpców skonde-

mnowanyeh bardzo wielu naley do kategoryi zaskoczonych i uwie-

dzionych w danej chwili a sprawców i kierowników powstania

z wyjtkiem kilku, którzy wystpne dnoci swoje ju yciem
przypacili, nie mogo dosign karzce ramie sprawiedliwoci.

Po zasdzeniu tak wielu osób, które wskutek poaowania godnego

zbiegu okolicznoci straciy opamitanie i stay si przestpcami,

przewana cz polskich wacicieli ziemskich pogrona zostaa

w aob, gdy mao jest rodzin, któreby w gronie krewnych lub

powinowatych nie miay politycznych skazaców. Wszystkie te ro-

dziny, jeszcze w aob pogrone, rzd zobowizaby amnesty do

radosnej wdzicznoci a im prdzej nastpi akt aski, tern rychlej

zatr si ponure wspomnienia wypadków r. 184b\ Ak aski nie

powinien ogranicza si tylko do samych kar. lecz take celem sprowa-

dzenia zupenego przejednania rozciga na nastpstwa kary z wyjt-

kiem wydalenia z publicznej suby. Naleaoby tedy na prob
skazanych darowa zapad wskutek karno- sdowej kondemnaty

utrat szlachectwa i wykreli wszystkie prenotacye pretensyi do

zwrotu szkód i kosztów, sprowadzonych na skarb pastwa prze-

stpstwami politycznemi."

W adresie lwowskim z marca lb48 r. pierwszy punkt da
„gwarantowania polskiej narodowoci a wic zniesienia jej swobo-
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dnemu rozwijaniu na zawadzie stojcych ogranicze, zaprowadzenia

polskiego jzyka w szkoach, sadach i urzdach politycznych."

O tym punkcie pierwsza relacja hr. Stadiona zawieraa tylko ogóln

uwag wT tym duchu, e sprawa ta zwizana cile z podobnemi

daniami innych narodowoci pozostawion by musi do zaatwie-

nia reprezentacyi pastwa przy uoeniu konstytucji. Kiedy jednak

z Ministerstwa wskutek polecenia cesarskiego zadano od hr. Sta-

diona opinii take i o tym punkcie, napisa on w drugiej relacyi

z 24. kwietnia, co nastpuje: „Poniewa rzd Jego Cesarskiej Moci
faktycznie objawi ju zamiar nietylko poszanowania rozmaitych

narodowoci, lecz take popierania ich swobodnego rozwoju ze

wzgldu na wielki cel utrzymania jednoci pastwowej, przeto

proba ta nie wymaga osobnego uwzgldnienia. Aeby jednak wy-

kluczy myl, jakoby rzd Jego Cesarskiej Moci zamierza Galicy

traktowa jako organizm oddzielony od komplexu reszty prowincyi

niemiecko-sowiaskich i poczony z monarchi jedynie przez dy-

nasty, potrzebnem jest, by rzd w tej mierze objawi swoje zdanie

stanowczo i bez ogródek, zapewniajc ograniczony tylko wzgldami

na ca monarchi a zreszt wolny rozwój polskiej narodowoci

tak samo jak i ruskiej. Przestrzegajc tej zasady, Jego Cesarska

Mo raczy wyda najwysze zarzdzenie, aby w szkoach elemen-

tarnych na prowincyi nauka przepisana bya jedynie w polskim

lub ruskim jzyku stosownie do narodowoci mieszkaców, a per-

sonal nauczycielski zosta zobowizany do udzielania nauki jzyka

niemieckiego w godzinach nadzwyczajnych wszystkim, którzy nauki

tej za miernem wynagrodzeniem yczy sobie bd, aby dalej

w szkoach gównych trzyklasowych po za miastami obwodowemi

obie pierwsze klasy postawione byy na równi ze szkoami elemen-

tarnemi, a w trzeciej klasie uczono przedmiotów szkolnych w pol-

skim jzyku, jednake zobowizywano przytem uczniów take do

wyuczenia si niemieckiego jzyka, aby wreszcie w obwodowych

szkoach gównych a take w szkoach gównych we Lwowie zaraz

od pierwszej klasy poczwszy uczono tak polskiego jak i niemie-

ckiego jeyka. W gimnazyach naleaoby religi i matematyk wy-

kada w polskim, history i geografi w niemieckim jzyku, nauk

jzyka aciskiego i greckiego ograniczy do zrozumienia klasyków

a natomiast szczególn uwag zwróci na niemiecki i polski jzyk

oraz na literatur. W filozoficznych zakadach naukowych nalea-

oby tylko filozofie i history wykada w jzyku niemieckim a inne

przedmioty w jzyku polskim, na prawniczym wydziale we Lwowie

prawo natury, prawo kryminalne, prawo cywilne i prawo <> nale-
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ytociacb skarbowych po niemiecku, inne przedmioty po polsku,

prawo kanoniczne po niemiecku albo po acinie. W sdach nale-

aoby jeyk aciski, który w kadym sdzie z osobna przeistoczy

si w odrbny argon (Kauderioalsch), cakowicie usun i pozo-

stawi stronom swobod wnoszenia poda i pism spornych w nie-

mieckim albo polskim jzyku. Wadze tak sdowe, jak polityczne

i kameralistyczne posugiwa si powinny w korespondencyi wza-

jemnej jedynie i wycznie jzykiem niemieckim. Jednake kada
wadza byaby obowizana spisywa protokoy ze stronami w j-
zyku polskim, jeeli one tego zadaj a urzdowe zaatwienie dla

strony nastpowa powinno zawsze w tym jzyku, w jakim wynie-

siono podanie."

Tak mao ustpstw? — zapyta kto moe, majc na myli
stan dzisiejszy. Tak wiele"? — zapyta musi kady, kto nie zapo-

mina, e tak pisano w gubernium galicyjskiem przed 52 laty i do

tego — w miesic po obaleniu Metternicha

!

Trudno oprze si pokusie przytoczenia z relacyi hr. Stadiona

jednego jeszcze ustpu, z którego przebija uczciwa informacya

o stanie kraju. W relacyi do Ministerstwa z 12. kwietnia 1848 r.

w obrazie opakanych stosunków politycznych i spoecznych tej doby

pisze: „Dla zupenego obaamucenia chopa nie braknie emisaryu-

szy, podburzajcych go przeciw szlachcie i rzdowi, zwracajcych

jego uwag na wasn si fizyczn, która moe go za jednym za-

chodem uwolni od szlachty i rzdu a zarazem uczyni panem

kraju. Wocianin jest jeszcze spokojny, ale ledzi kady krok znie-

nawidzonej szlachty, okazuje si oddanym rzdowi, ale na pomoc

jego nigdy liczy nie naley. Skoroby jej bowiem zadano, nie-

monaby myle o kierowaniu t dzik sil. Nienawi obejmie kie-

rownictwo a zwróci si przeciw wacicielom dóbr i szlachcie. Ha-

sem chopów bdzie nie popieranie, przywrócenie spokoju i porzdku,

lecz mord i zniszczenie. " Jeszcze silniej brzmi to ostrzeenie w re-

lacyi z 27. kwietnia 1848 r. ..Nasza sia — pisze hr. Stadion do

.Ministerstwa — opiera sin na bagnetach. Lud wiejski jest wpraw-

dzie rzdowi oddany, ale niemona go rozbudzi ze spokoju, gdy
niemog do czsto i do dobitnie wypowiedzie tego prze-

konania, e jeeliby lud wiejski wezwany zosta do pomocy, obrona

rzdu byaby dla tylko paszczykiem a natomiast cel stanowiyby

mordy, rabunki i pooga!"

Pewnie nie z raportów cyrkularnych czerpa lir. Stadion tak
trafn inlormacy o grozie interweueyi chopskiej na rzecz rzdu, bo

postpowanie niektórych starostów ze szkoy Kriegowskiej byo pod
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tyra wzgldem tak nietaktowne, jeeli nie dwuznaczne nawet, e
wanie w chwili, gdy powysze relacye doszy do Ministerstwa,

wpyna tam take owa gona skarga deputacyi polskiej w Wie-

dniu, obwiniajca nie samych tylko starostów, lecz take i guberna-

tora hr. Stadiona o niebezpieczne pobudzanie ludu wiejskiego do

lojalnej na pozór interwencyi na rzecz rzdu przez szachowanie

polskiej szlachty.

Wkrótce potem wród zamtu politycznego, potgujcego si

z dnia na dzie akcy polskiej rady narodowej i starciami gwardyi

narodowej z wojskiem, wród zamtu spoecznego, wywoywanego
i podsycanego przez rusk rade narodow we Lwowie i na prowin-

cyi a spotgowanego przez rzd nagem, dorywczem zniesieniem

paszczyzny bez wszelkich norm dla nowego ustroju stosunków

agrarnych, lir. Stadion wezwany potajemnie na dwór cesarski

w Innsbrucku, gdzie go czekay dugo trwajce rokowania o obj-

cie teki ministra spraw wewntrznych, opuci (4. czerwca 1848 r.)

LwTów i Galicye w najcilejszej tajemnicy nietylko przed szersz

publicznoci, lecz nawet przed podwadnymi urzdnikami po za

maem gronem zaufanych i wtajemniczonych. Wyjeda z kraju

rozgoryczony zaraz po wTysaniu do Wiednia owej gonej odpowiedzi

na skarg deputacyi polskiej, odpowiedzi, która stanowi zwrot w jego

polityce wobec Galicyi, albo raczej wobec polskiej narodowoci.

Przed wyjazdem lir. Stadion zoy nie rzdy lecz tylku

biurowe kierownictwo spraw w rce Agenora hr. Gouchowskiego,

któremu zadanie to przypa musiao ju z tytuu hierarchicznego,

jako wiceprezydentowi gubernialnemu. Wyranie przytem zastrzeg

hr. Stadion, e wszelkie dyspozycje rzdowe jego zastpcy wyda-

wane by mog tylko w cisem porozumieniu z komenderujcym

generaem, Wilhelmem br. Hammersteinem. Z nazwiskiem tego

starego odaka z przeszoci kondotiersk, sigajc w czasy wo-

jen napoleoskich, wschodzi na widnokrg polityczny Galicyi dy-

ktatura wojskowa, z pocztku ukryta przed wiatem, ale ju wtedy

przygniatajca albo raczej paraliujca tymczasowego kierownika

gubernium, hr. GouchowTskiego, w samodzielnej akcyi, wkrótce

potem jawna i otwarta, brutalnie zainaugurowana bombardowaniem

Lwowa, pod którego gruzami pogrzebane zostay take te wszystkie

nadzieje, jakie wzbudzay pierwsze kroki nowoinianowanego a tak

sympatycznego gubernatora Wacawa Zaleskiego. Wkrótce przyj-

dzie stan do twardej walki z t dyktatur jego nastpcy, Age-

norowi hr. Goucliowskiemu. do walki, w której zwycieztwo oczy-

wicie polega mogo tylko na odpieraniu gronych ciosów. Do
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tych to czasów stosuj si najlepiej sowa, wypowiedziane przez

Wydzia krajowy w publicznej odezwie do kraju z 14. wrzenia

1875 r., któr wezwa spoeczestwo do skadek na pomnik dla

zmarego sze tygodni przedtem Agenora hr. Gouchowskiego.

„Wiedziony uczuciem zasug zmarego — tak si odezwa wtedy

Wydzia krajowy — zasug zdobytych w wierwiekowej pracy,

czsto wród sytuacyi najeonej trudnociami, do których przea-

mania lub zagodzenia trzeba byo niezomnej energii, wytrwaoci

a poniekd i czsto zaparcia siebie samego, Wydzia krajowy s-

dzi, i trafi w myl ogóu, powziwszy postanowienie zajcia si

wystawieniem pomnika dla . p. Agenora hr. Goucliowskiego."

Zanim jednak przedstawimy zapasy Agenora hr. Gouchow-

skiego z dyktatur br. Hamniersteina. z dyktatur wojskow w ogóle,

wypada nakreli pobieny bodaj obraz sytuacyi. wród której

dyktatura ta powstaa i zapanowaa.
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Wacaw Zaleski i genera Hammerstein.

Tre: Konspiracya wojskowa pod firm Windischgraetz, Radetzky i Jella-

cic. — Stanowisko hr. Stadiona wobec planów reakcyjnych. —
Motywa zoenia wadzy w rce generaa Hammersteina. — Wybitna

rola generaa Hammersteina w gównym planie reakcyi. — Pobyt

i akcya gubernatora Wacawa Zaleskiego w Krakowie. — Jego przy-

jazd do Lwowa w przededniu zamachu reakcyjnego. — Zaczepne

wystpienie ruskiej Rady narodowej. — Wizyta Wacawa Zaleskiego

u gr. kat. Metropolity Lewickiego w Uniowie. — Wystpienie Metro-

polity za wskazówkami Zaleskiego przeciw prowokacyjnej akcyi ru-

skiej Rady narodowej i gr. kat. duchowiestwa. — Odwrót Metropo-

lity pod naciskiem gr. kat. duchowiestwa. — Bombardowanie Lwowa
jako sygna ju ukartowanej reakcyi i dyktatury wojskowej. — Re-

skrypta oomunieckie zaprowadzajce rzdy wojskowe w Galicyi

z ujm dla wadzy i powagi gubernatora. — Podzia administracyjny

kraju. — Urzdowe ostrzeenie Zaleskiego co do ewentualnego uy-
cia pomocy chopów dla stumienia ruchu rewolucyjnego. — Ust-

pienie Zaleskiego. — Trudne pooenie hr. Gouchowskiego wobec

stosunków wyjtkowych i opinii kraju. — Zaleski i Gouchowski

w ówczesnej opinii kraju. — Schwarzgelber.

„Tak dalece uwaano to za rzecz moliw rozpocz w Galicyi

gr otwartemi kartami, e w krótkiej drodze, bez interwencyi mi-

nisterstwa, poruczono generaowi Hammersteinowi rodzaj dyktatury.

Pewnego dnia przedstawi si on zdumionemu wiatu jako zastpca

gubernatora. Galicyjski gubernator bowiem, hr. Stadion, zbiegszy

ze swojego stanowiska do Innsbrucka, dokd powoany zosta prze-

myconem do niego pismem eesarskiem, porozumia sie w ten spo-

sób z Hammersteinem i chocia prawnie nieodwoany ze swojego

stanowiska, nie powróci wicej do Galicyi. tak. e gupiec (Dumni-

kopf) Doblhoff, minister spraw wewntrznych, taktycznie nie wie-

dzia, kto jest gubernatorem w Galicyi/' W taki drastyczny sposób
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przedstawiona zostaa zmiana osób w gubernium galicyjskiem w r.

1848 przez jednego z wspóczesnych historyków, wznawiajcych

z wyzyskaniem wszystkich znanych róde szczegóowy obraz wy-

padków tej doby ]

).

ile cytowany tu przez nas autor w sowach powyszych

chcia da obraz chaosu, jaki w tym czasie panowa w wiedeskich

sferach rzdowych, odcitych chwilowo od dworu cesarskiego.

który przebywa w Innsbrucku w otoczeniu wiata, nietylko nie-

chtnego wszelkim ustpstwom sabego co do charakteru politycz-

nego a nadto chorego fizycznie cesarza Ferdynanda, lecz nadto

gotowego do brutalnego zgniecenia caego ruchu rewolucyjnego,

zdaniu powyszemu nic zarzuci niemona. Jeeliby natomiast miao
ono dawa do zrozumienia, e objecie rzdów w Galicji przez Age-

nora hr. Gouchowskiego razem z generaem br. Hammersteinem

stanowio pierwszy wiadomy krok tej w r. 1848 tylko odgadywa-

nej a dzi ju z historyczn cisoci stwierdzonej i w szczegóach

wywieconej konspiracyi wojskowej, która za apatyczn zgod ce-

sarza Ferdynanda a stanowczem poparciem Arcyksinej Zofii,

wówczas najwikszy wpyw na dworze cesarskim wywierajcej,

przysza do skutku pod firm Windischgratz - Eadetzky- Jellacic

i dzieem swojem naprzód wojskowem a potem politycznem cofna
Austry o pó wieku wstecz, to rzecz wymagaaby sprostowania,

nalenego po susznoci nietylko Agenorowi hr. Gouchowskieniu

lecz i hr. Stadionowi. W chwili bowiem, kiedy hr. Stadion opu-

szcza Galicye i na wasn rk zorganizowa zastpstwo w rzdach

kraju, chyba dopiero w ukrytych planach samego ks. Windischgratza

zarysowa si ów program wojskowej reakcyi. Hr. Stadion móg
jako bystry m stanu zaraz przewidywa, e cay ruch r. 1848,

zmierzajcy w fatalnym rozpdzie ku anarchii, wobec której roz-

strojona zupenie machina rzdowa ju w swych pocztkach oka-

zaa si bezsiln, prdzej lub póniej wywoa interweneye siy

zbrojnej dla ocalenia pastwa nad brzegiem przepaci. Takiej kon-

spiracyi jednak, jaka póniej przysza do skutku, hr. Stadion na

wyjezdnem ze Lwowa przewidywa nie móg, skoro jeszcze w kilka

tygodni póniej na inwitacy ks. Windischgratza do porozumienia

si odpowiedzia — jak wiadczy list jego wydrukowany w dodat-

kach do trzeciego tomu powyej przytoczonego dziea br. Helferta —
w sposób niemal szorstki, owiadczajc, e nie da si uy do in-

*) Max. Bach: Geschichte der Wiener Berolntion (j. w.)

str. 610.
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trygi reakcyjnej, któraby niweczya wszystko to, co Cesarz ludom

swoim w darze ofiarowa. Jeeli mimo to w listopadzie 1848 roku

lir. Stadion zdecydowa si na objecie teki spraw wewntrznych

w gabinecie Felixa ksicia Schwarzenberga, to uczyni to z pewno-

ci, w przekonaniu, e teraz, kiedy ju ks. Windischgratz wojskowa

missyo swoj speni i rewolucy wiedesk krwawo ale stanowczo

stumi!', przychodzi kolej na rekonstrukcye pastwa w duchu umiar-

kowanych zasad liberalnych. Za tern przemawia duch projektów,

z któremi wszed do gabinetu, mianowicie ustawa gminna, ogo-

szona w dzienniku ustaw pastwa z r. 1849, ale niewykonana tak

samo, jak caa ówczesna konstytucya oktrojowana. „Nasza sia opiera

si na bagnetach" — pisa lir. Stadion w jednej z ostatnich lwow-

skich relacyi swoich do ministra Pillersdorffa. Sowa te rzucaj

wiato na motywa lir. Stadiona przy powoaniu br. Hammersteina

do zastpstwa. Skoro sam ostrzega rzd przed niebezpieczestwem

wezwania ludu wiejskiego do pomocy, skoro straci wszelk nadziej

pozyskania Polaków7 a nawet czu si przez nich odepchnitym, to

jako patryota austryacki nie widzia innego wyjcia, jak oparcie su;

o si zbrojn., któr z urzdu, przeszoci i temperamentu tak wy-

bitnie reprezentowa genera komenderujcy we Lwowie, br. Hain-

merstein. Jestto szczegó godny uwagi w7 charakterystyce lir. Sta-

diona, e nawet wtedy, gdy przebywa w Wiedniu jako pose

konstytuanty z Rawy, przez Rusinów forytowany i Rusinów forytu-

jcy, obiegaa tam jeszcze wie, i zaleca rzdowi, aby majc do

wyboru w Galicyi system repressyjny lub rzd zorganizowany

w duchu narodowym na wzór wigierskiego, wybra t ostatni

drog. Wzmianka o tern znajduje si w listach Fr. Smolki, pisanych

do ony w roku 1848 z Wiednia a przytoczonych w monografii K.

W idmanna *).

Jeeli tak si rzecz ma z motywami hr. Stadiona, to tern mniej

przypuci mona, eby hr. Gouchowski móg by ju wtedy uwa-

a powoanie generaa br. Hammersteina do udziau w rzdach

jeeli nie za taki zdeklarowany akt rozpocztej reakcyi wojskowej,

jakim go mieni historyk niemiecki w zdaniu na wstpie przytoczo-

nem, to przynajmniej za zawizek lub chociaby tylko zapowied

takiej reakcyi. Gdyby inaczej byo, to hr. GouchowTski, zostawszy

w kilka miesicy póniej po ustpieniu Wacawa Zaleskiego szefem

kraju, nie byby móg stan z tak determinacy w poprzek za-

*) Karol Widmami: Franciszek Smolka, jego ycie i za-

wód publiczny — Lwów 1884, str. 177.
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pdom br. Hammersteina, z jaka. jak to wkrótce zobaczymy, rzeczy-

wicie i co waniejsza skutecznie stan.

Co innego genera br. Eammerstein. Bya to figura tak wy-DC . i

bitna w ówczesnej generalicyi austryackiej , e nie byoby zbyt

miaem przypuszczenie, i nalea do wtajemniczonych najpierw

w plany reakcyi albo raczej konspiracyi wojskowej. e to bowiem

bya konspiraeya w calem tego sowa znaczeniu, konspiracya zwy-

cizka, dla Monarchii w danej chwili zbawcza i dlatego póniej

tylko patry<uyczn akcy nazywana, to po tein wszystkiem, co od

tego czasu wyszo na jaw w formie autentycznej z tajnych poczt-

kowo aktów i róde urzdowych, nie ulega ju wtpliwoci. Ks.

Windischgratz ju w czerwcu 1848 r. mia plan z góry uoony,

uwaa si i uwaa móg istotnie po swoich stosunkach i konfe-

rencyach z dworem za alter ego cesarza, za powoanego do objcia

niejako w zastpstwie cesarza penej wadzy w caym obrbie pa-

stwa dla stumienia ruchu rewolucyjnego i dokonania rekonstruk-

cyi caego ustroju pastwowego. To te ju wtedy ignorowa po

prostu polecenia ministra wojny hr. Latoura. który w jednem z pism

swoich do opornego ksicia przedstawia mu w energicznym tonie

niewaciwo takiego postpowania, przypominajcego czasy Wal-

lensteina. Drugi uczestnik konspiracyi wojskowej, Radetzky, opiera

si wtedy kategorycznie nawizanym w poufnej drodze dyploma-

tycznej rokowaniom o odstpienie Lombardyi na rzecz Sardynii

i chtnie wchodzi w porozumienie z takim potentatem, jak ks.

Windischgratz. aby mie go po swojej stronie. Na trzeciego soju-

sznika w reakcyi. liana kroackiego Jellacica. uwaga ks. Windisch-

gratza od pocztku musiaa by zwrócona, bo ten swoim akcesem

rozstrzyga o powodzeniu caego planu. Xasuwa si przypuszczenie,

e ju w tern stadyum przygotowawczem ogldano si za zaufanymi

wykonawcami przyszej akcyi. zwaszcza na waniejszych punktach

politycznych, pomidzy któremi w danej sytuacyi Lwów zaraz po

Wiedniu pierwsze zajmowa miejsce. A genera br. Hammerstein

by jakby stworzony do takiej missyi. Za tern przypuszczeniem

przemawia fakt. e w jesieni r. 1848. przed obleniem i zajciem

Wiednia, wszystkie te plany reakcyjne znane byy w dyskrecyi

nawet szerokim koom oficerskim. M. Bach w zacytowanem dziele

swojem o rewolucyi wiedeskiej do tego stadyum konspiracyi woj-

skowej odnosi fakt charakterystyczny, który br. Helfert potwierdza,

ale w ten sposób, jakoby to zaszo dopiero po zajciu Wiednia przez

ks. Windischgratza. Obaj zgodnie zapisuj, e oficerowie mieli na
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szablach wyryte litery W. I. J. (Windischgratz, Radetzky, Jella-

cicj, jakby wspólne tajno haso, spiskowy znak cznoci w joclnej

wielkiej akeyi.

Mimo to wszystko wród panujcej wówczas w Wiedniu bez-

radnoci ministerstwo ówczesne (Doblhoff) zdoao jeszcze przy

kocu lipca zgodnie z yczeniem polskich posów konstytuanty

przeprze nominacj tak sympatycznego wówczas w caem pol-

skiem spoeczestwie Gralicyi Wacawa Zaleskiego na gubernatora

kraju i to wbrew opinii nr. Stadion a, który zaleca hr. Gouchow-
skiego *). W sierpniu i wrzeniu 1848 r. nowy gubernator rozpo-

cz swoj missye najpierw w Krakowie, gdzie zatrzyma si dla

organizacyi rady miejskiej i rady administracyjnej okrgu kra-

kowskiego oraz dla organizacyi szkó w taki sposób, e aspiracye

narodowe, poczone ju z samym faktem jego nominacyi, zostay

w kraju, zwaszcza we Lwowie, gdzie go niecierpliwie oczekiwano,

wzmocnione a nawet minio gronej pozycyi Hammersteina spot-

gowane. Kiedy nowy gubernator przyby wreszcie do Lwowa
(w padzierniku 1848 r.), sytuaeya w Wiedniu ju si zupenie

zmienia. Konspiracya W. I. J. przybraa eharakter poniekd ju
ulegalizowanego i na razie tylko w rezeiwie czy moe w dyskre-

cyi trzymanego rzdu przyszoci a najblieszem nastpstwem tej

zmiany by fakt. e Wacaw Zaleski spotka sie we Lwowie na

samym wstpie z najpewniejsz oznak blizkiej reakcyi. mianowi-

!

) K. Wid mann (Franciszek Smolka j. w.) twierdzi to w spo-

sób apodyktyczny na podstawie listów Smolki, pisanych w roku 1848
z Wiednia do ony we Lwowie (str. 245—246 i £72). W listach tych

hr. Grouchowski przedstawiony jest jako kandydat niesympatyczny, który

karyer swoj „zawdzicza tylko wywoaniu kwesty i ruskiej jako zapory

przeciw polskim dnociom", który dalej „nie dawa ani pod wzgl-
dem narodowoci ani postpowoci adnej rkojmi, e speni nasze y-
czenia" (str. 177—8). O „wynalezieniu" kwestyi ruskiej bdzie mowa
póniej. Tutaj tylko to zaznaczamy, e listy Smolki do ony uyte zo-

stay przez K. AYidmanna bez cisej krytyki jako materya historyczny,

chocia z tonu i formy uwaane by mog tylko za przeznaczone dla

cisego kóka rodzinnego biuletyny o nowinach, wersyach, pogoskach

i t. ]»., obiegajcych po ówczesnym rozegzaltowanyni i rozhukanym Wie-

dniu, a tein samem nie powinny by zawsze brane au pled de la lettre.

K. Widmami biorc wszystko w tern ostatniem znaczeniu wierzy nawet

tej wersyi, e hr. Stadion ju jako minister spraw wewntrznych w ga-

binecie Felixa ks. Sehwarzonberga chcia usun si ze wzgldu na

zdrowie i w takim razie hr. Grouchowski miaby by zaj jego miejsce

a Smolka zosta Namiestnikiem Galicyi (str. 766).
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cie z Bada. narodow rusk w pozycyi wojowniczej i zaczepnej a oso-

nitej opieka i powaga Hammersteina ]

).

Tak wybujaa wtedy destrukcyjna, bo duchowiestwo ruskie

i lud wschodniej Galicyi przeciw szlachcie i Polakom w ogóle

podegajca, akcya ruskiej Eady narodowej, e gubernator Zaleski

zarówno z obowizku narodowego jak i z szlachetnego poczucia

obywatelskiego uwaa poskromienie tego ruchu za najpilniejsze

zadanie swoje. O poskromieniu pupilów tak potnego wówczas

Hammersteina jakkolwiek prawn repressy gubernator myle
nie móg, wiec uy rodka, który w danym razie wydawa sie

najlepszym i najpewniejszym. Niemal cichaczem a w kadym razie

tak dyskretnie, e si na razie na tern wrogowie jego nie poapali,

uda si gubernator Zaleski do yjcego od kilku lat w osamotnie-

niu w Uniowie gr. kat. metropolity Lewickiego i wyjedna tam

osobicie u niego wydanie dwóch listów7 pasterskich, wzywajcych

duchowiestwo gr. kat., aby umierzao wpywem swoim objawy

niepokojcego wzburzenia ludu wiejskiego w wschodniej czci

kraju, szczególnie za, aby wystrzegao sie nadal wygaszania mów,

które, jak to dotd byo, mog by przez lud le zrozumiane i po-

budzi go do karygodnych wybryków wobec szlachty. Zaledwie

jednak gubernator Zaleski powróci do Lwowa, ju stanli przed

Metropolit wysacy ruskiej Eady narodowej i zachwiali go w opi-

nii, a gdy nadto duchowiestwo ruskie zaczo objawia swoje

oburzenie na listy pasterskie w sposób namitny i nawet nieprzy-

zwoicie demonstracyjny, jak n. p. w Koomyi, gdzie jeden egzem-

plarz listu pasterskiego publicznie spalono, chwiejny Metropolita

do reszty ugi si przed wywartym na naciskiem i niemal prze-

prasza zacz oburzonych burzycieli spokoju publicznego, zwalajc

ca win na wrzekomo faszywe informacye gubernatora.

Ale pozycya Zaleskiego bya ju i bez tego tak podminowana,

e rzdy jego na dnie si liczyy. Sam prawy i lojalny zaufa zu-

penie obudnej lojalnoci innych a przedewszystkiem Hammer-

steina, który sn wtedy ju na dobre wtajemniczony by w doj-

rzewajce na dworze cesarskim w Oomucu plany reakcyjne spóki

militarnej W. R. J. i jako jej delegat na Lwów i Galicy czeka

x
) Z pamitników . p. Euzebiusza Czerkawskiego (w rkopisie)

:

„Zaleski nie zdoa swojem dalszem umiarkowanem postpowaniem (t. j.

we Lwowie) przebaga roznamietnionych poezynionemi ju z jego strony

krokami przeciwników. I tak gówna Eada ruska u w. Jura podaa

do ministerstwa przedstawienie czyli protest przeciw zaprowadzeniu j-

zyka polskiego jako wykadowego w szkoach na Eusi halickiej."

Agenor hr. Gouchowski. 4
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tylko na sposobno do rozpoczcia akcyi. Na pozór zdawa' si

polega na umierzajcych wpywach osobistych sympatycznego

dla wzburzonej ludnoci polskiej gubernatora, przyrzek mu sta-

nowczo, e do kroków repressyjnych nie przystpi bez jego wiedzy

i zgody a tymczasem skorzysta, jak wiadomo, z burd ulicznych,

wyrubowanych do znaczenia wybuchu rewolucyjnego, aby 2. listo-

pada Lwów zbombardowa.

Na zbombardowanie Lwowa by ju czas najwyszy, bo trzeba

byo ex post uzasadni to, co w Oomucu ju zadekretowano

a nawet ujto w form reskryptu ministeryalnego, t. j. zaprowa-

dzenie w Galicyi rzdów militarnych i zoenie w rce generaa

komenderujcego takiej wadzy, eby w sprawach administracyj-

nych by gówn osob obok gubernatora, albo raczej po nad gu-

bernatorem, eby wiec utrwali stan zaprowadzony przez hr. Sta-

diona w chwili wyjazdu na wasn rk, prowizorycznie i z pozo-

rami susznoci, skoro wtedy zasoni si mona byo tern, e
w czasach tak gorcych niepodobna skada caej wadzy w rce
modego, dopiero co mianowanego, wiceprezydenta hr. Gouchow-
skiego.

Twierdzenie to, odsaniajce rozpaczliwe zaprawd pooenie

gubernatora Zaleskiego, daje si udowodni aktami urzdowem!
Zasuguj one na cakowite przytoczenie raz dlatego, e stanowi

autentyczny dowód, i bombardowanie Lwowa nie sprowadzio do-

piero na Galicy rzdów militarnych, które obaliy Zaleskiego

a z któremi wkrótce hr. Gouchowski ciera si bdzie musia,

lecz niejako ex post zaprowadzenie tych rzdów uzasadnio, a po-

wtóre dlatego, e akta te stanowi niejako kodex arbitralnoci o-
nierskiej

,
pod której normami, brzmicemi jak rozkaz dzienny

onierzom przed frontem odczytany, w yciu publicznem i obywa -

telskiem kraju na dugi czas cmentarna zalegnie cisza.

Zaraz po zbombardowaniu Lwowa otrzyma gubernator Zale-

ski z Oomuca reskrypt niinisteryalny z dat 4. listopada 1848

i z podpisem Wessenberga, który jednak, jak to sam Helfert

w zacytowanem przez nas dziele przyznaje, wtedy wniós by ju
swoj dymissye i podpisywa tylko to, co jego cichy na razie na-

stpca, Felix ks. Schwarzenberg, w cisem porozumieniu z ks.

Alfredem Windischgratzeni zadekretowa. Oto brzmienie tego re-

skryptu w dosownym przekadzie :

„Wysze cele pastwowe ka stan wojsk w Galicyi w ten

sposób zniy, aby tylko miasta Kraków, Tarnów i Lwów byy
wojskiem obsadzone. Komenderujcy genera, który równoczenie
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otrzymuje stosowne w tej mierze polecenia, udzieli W. Panu od-

powiedniej informacji o tern.

„Pomimo tak zmniejszonego stanu wojsk musi rzd w Gali-

cyi doprowadzi do tego, aby z jednej strony wszelkie usiowanie

powstacze stronnictwa rewolucyjnego zostao udaremnione lub

przynajmniej w zarodzie stumione a z drugiej strony dane byo
krajowi i wacicielom dóbr zabezpieczenie wobec wszelkich gwa-
tów ludnoci wiejskiej.

„Spotgowana jaknajwyej dziaalno politycznych organów

rzdowych, ich ogldno i energia musz przez zdobycie wyszego

wpywu moralnego zastpi ubytek siy wojskowej. Zasonicie

kraju przed ruchami rewTolucyjnemi i gwatami chopskiemi stanowi

zadanie, które rzd skada w rce W. Pana. Jako czowiek honoru,

jako suga pastwa, wiadomy swoich zaprzysionych obowizków,

W. Pan wyty wszystkie siy, aby usprawiedliwi zaufanie rzdu
w interesie monarchii a przedew7szystkiem w interesie samej Gali-

cji, ojczyzny Paskiej. Po szczliwem wywizaniu si z tego za-

dania W. Pan pewnym by moe wdzicznoci rzdu. Zarazem

jednak naley mie przed oczyma poczon z tern cik odpowie-

dzialno, spadajc na W. Pana za wszelkie zarzdzenia, gdy rzd

wobec dobra powszechnego obowizany jest sdzi czyny i zanie-

chania swoich organów z nieprzebagan surowoci.

„Najwiksi zapalecy stronnictwa rewolucyjnego nie mog
pokada nadziei w zamachach powstaczych, gdy caa ludno
chopska i gr. kat. duchowiestwo s szczerze oddane rzdowi au-

stryackiemu, odwracajc si ze wstrtem od wszelkiego ruchu re-

wolucyjnego, gdy dalej a nadto dobrze wiadomo szlachcie, jak

gboko zapucia korzenie nienawi ludu wiejskiego ku niej, wobec

czego ona sama w interesie wasnej egzystencyi wszystko uczyni

musi, aby ludnoci wiejskiej odj wszelki powód do wystpienia,

gdy wreszcie niewtpliw jest rzecz, e cesarsko - rossyjski rzd

ani na chwil nie zawahaby si wyda wojskom swoim rozkazu

przekroczenia granicy, jeeliby gdziekolwiek w Galicy i wybucha

rewolucya i nie moga by siami kraju natychmiast stumiona.

Mimo to jednake jednem z najgówniejszych zada W. Pana jest

jaknajrychlejsze wydanie i jaknajenergiczniejsze wykonanie zarz-

dze, które potrzebnemi si oka dla zapobieenia podobnym za-

machom. Ezdowi bowiem szczególnie na tern zaley i zalee musi,

aby wrojskom rossyjskim nie by dany aden powód do wkroczenia

a z drugiej strony rzd tylko ze wstrtem myli o moliwoci po-

nowienia si okropnych scen z r. 1846.

4*
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„Aby z jednej strony W. Panu zadanie ile monoci uatwi
a z drugiej strony zapewni pastwu wiksz rkojmi szcz-

liwego wywizania si z tego zadania, rozporzdza si, eo na-

stpuje :

1. Kierownictwo komisyi gubernialnej w Krakowie ma by
poruczone radcy dworu p. Ettmayerowi a podlega jej bd obwody

Wadowice, Bochnia, Tarnów, Bzeszów, Scz i Jaso w ten sposób,

e komisya ta zaatwia bdzie sprawy tych obwodów w imieniu

gubernium pod kierownictwem i kontrol gubernatora.

2. Wszelkie zarzdzenia gubernatora w sprawach publicznego

bezpieczestwa, do których nale take sprawy gwardyi narodo-

wej, wydawane by maj tylko w porozumieniu z komenderujcym

generaem. Odnone reskrypty ministeryalne bd równoczenie

do obu wydawane i obaj maj podpisywa sprawozdania o ty cli

sprawach.

3. W razie niezgodnoci zda gubernator moe na swoj od-

powiedzialno wyda zarzdzenie wedug wasnego zdania, ale

musi wspólnie z komenderujcym generaem zda spraw z pro-

wadzonych rokowali.

4. W ten sam sposób kierownik krakowskiej komisyi guber-

nialnej winien we wszystkich pilnych sprawach, w których nie

mog by zasignite rozkazy gubernatora i generaa komenderu-

jcego, porozumiewa si z tamtejszym komendantem wojskowym.

W razie niezgodnoci zda rozporzdzenie ma by wydane wedug
uznania 1 jmendanta wojskowego.

5. Gubernator jest obowizany kadego naczelnika obwodu

i gubernialnego lub obwodowego urzdnika, który w spenianiu

rozkazów gubernatora okae si niedbaym, lub nie dorós swojemu

zadaniu, albo nawet czynami lub zaniechaniami ciga na siebie

podejrzenie, e si na spuci niemona lub e dwuznacznie po-

stpuje, natychmiast zasuspendowa od urzdu i pacy, zarzdzajc

zastpienie zasuspendowanego dzielnym i pewnym urzdnikiem.

O kadeni jednak zarzdzeniu tego rodzaju naley natychmiast do-

nie ministerstwu.

6. Naley szczególnie na gwardy narodow we wszystkich

obwodach zwróci uwag i przedewszystkiem w porozumieniu z ge-

neraem komenderujcym zarzdzi, co nastpuje: a) Konna gwar-

dya ma by wszdzie, gdzie istnieje niezgodnie ze statutem, na-

tychmiast rozwizana a kady postpujcy wbrew temu zakazowi

winien by surowo karany, b) Wszystkich intruzów politycznych,

którzy wcisnli sir w rónych miastach do gwardyi narodowej
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lub wskutek zabiegów komitetów narodowych do niej przyjci zo-

stali, naley zaraz wykluczy i o ile nie mog wykaza si ani

celem pobytu w kraju, ani rodkami samoistnej egzystencyi znie-

woli, al»y prowincy opucili, gdy w przeciwnym razie przygo-

towa si musz na wydanie waciwym wadzom w myl obowi-

zujcych przepisów, c) Równie wykluczeni by maj z gwardyi

narodowej wszyscy, którzy wedug staego miejsca zamieszkania

do gminy nie nale, d) Wydaleni by maj z gwardyi wszyscy

czeladnicy i sugi oraz wszystkie osoby, nalece do klasy zaro-

bników. c) Gwardya narodowa powinna by wszdzie, jak to prze-

pisuje obowizujcy jeszcze cigle statut prowizoryczny, tylko za

instytut gminny uznawana i wadzy miejscowej cile poddana.

7. Co do polskich przybyszów z za granicy maj by cile

wykonane postanowienia, wydane przez prezydyum rzdu krajo-

wego.

8. Genera komenderujcy po odniesieniu si do guberna-

tora oznaczy liczb onierzy w trzech miastach : Kraków, Lwów
i Tarnów, którzy uyci by mog do patrolowania i do assystencyi.

9. O ile przeznaczona na ten cel liczba onierzy wystarczy,

komendanci stacyi winni uczyni zado wymaganiom urzdów
obwodowych. Starostowie uznani by winni osobicie odpowiedzial-

nymi za kad rekwizycy, która nie bya niezbdnie potrzebn.

10. Kady oddzia patrolujcy i assystujcy musi by prowa-

dzony przynajmniej przez jednego starszego oficera, który z wy-

niku i ze spostrzee swoich zda spraw komendantowi stacyi.

Raport ten ma by zaraz przesany generaowi komenderujcemu,

który albo przyjmie go do wiadomoci w porozumieniu z guber-

natorem, albo zaatwi w sposób odpowiedni.

11. Wojsko w Tarnowie ma by w samem miecie z wy-
czeniem przedmie w kwaterach skoncentrowane. Gubernator

winien o to postara si w porozumieniu z generaem komende-

rujcym. Jeeliby na ten cel uyte by musiao seminaryum du-

chowne, to gubernator winien postara si w porozumieniu

z biskupem tarnowskim o inne odpowiednie pomieszczenie semi-

narzystów.

12. Celem ustrzeenia ludu wiejskiego od propagandy rewo-

lucyjnych, szczególnie komunistycznych, emisaryuszy. winien gu-

bernator postara si o to, aby wydane w tej mierze polecenie

prezydyalne byo znowu opublikowane i aby z wszelk cisoci
zwaano na to, iby polecenie to wszdzie byo dokadnie prze-

strzegane a zarazem wszystkich naczelników gmin uczyniono oso-
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bicie odpowiedzialnymi w razie, gdyby osoby jako emisaryusze

schwytane i odstawione doznay jakiejkolwiek cielesnej obrazy,

czy to przy schwytaniu, czy przy przy odstawieniu.

13. Równoczenie z zarzdzeniem tej publikacyi winien na-

czelnik obwodu albo osobicie albo przez komisarzy obwodowych,

dobrze jzykiem krajowym wadajcych, pouczy gminy, e wojsko

ze wszystkich obwodów zostaje cignite celem zwalczenia po-

wstaców na Wgrzech i e Cesarz, znajc wierno i przywi-

zanie gmin galicyjskich do Jego osoby, nie waha' si na wniosek

Swojego ministerstwa wysia galicyjskiego wojska do Wgier dla

ukarania tych, którzy zgrzeszyli wobec Boga i swojego króla, gdy
gminy te pomaga bd urzdom obwodowym w utrzymaniu spo-

koju i porzdku; e zatem Cesarz od gmin tych da i oczekuje

tego po nich, i powstrzymujc si od wszelkiego gwatownego

postpowania wobec cudzej wasnoci, mianowicie wasnoci dwor-

skiej, baczy bd na to, aby w ich obrbie osoba i mienie ka-

dego byy strzeone.

14. Kuski komitet narodowy, który ju przy tak licznych

sposobnociach da dowody swojego wiernego przywizania do

austryackiego domu cesarskiego, winien gubernator osobno i szcze-

gólnie (ganz besondcrs) wezwa, aby przedewszystkiem przez gr.

kat. duchowiestwo widywa na utrzymanie spokoju i porzdku

w ruskich gminach.

15. Z kadego uwagi godnego wydarzenia winien gubernator

wspólnie z generaem komenderujcym zaraz zda spraw a zre-

szt co 14 dni skada relacye o poczynionych spostrzeeniach.

16. Za cise przestrzeganie tych wskazówek i za kade sa-

modzielnie lub w porozumieniu z generaem komenderujcym ce-

lem utrzymania spokoju i porzdku w kraju wydane zarzdzenie

gubernator pozostaje osobicie odpowiedzialnym."

Reskrypt ten napisany i przygotowany do expedycyi przed

nadejciem do Oomuca raportu o zbombardowaniu Lwowa nie

zosta osobno wysany, lecz razem z nastpujcym, napisanym ju
po nadejciu tego raportu, ale z t sam dat:

„Doczone polecenie leao ju przygotowane do wyexpedy o-

wania, kiedy tymczasem ministerstwo otrzymao wiadomo o wy-

padkach, które 1. i 2. listopada zaszy we Lwowie. Jeeli stan

Galicyi ju przedtem wymaga wytonej bacznoci i energicznego

dziaania wadz politycznych w kraju, to teraz potrzebnem jest

w najwyszym stopniu, aby wadze te wytyy wszystkie siy

swoje z zupen abnegacy celem powstrzymania w sposób ogl-



dny i energiczny wszelkich dalszych zamce wewntrznego spo-

koju. W szczególnoci musi W. Pan dziaa w njcilejszeni po-

rozumieniu z generaem komenderujcym. Zwracajc uwag "W.

Pana ponownie i jaknajuroczyciej na cik odpowiedzialno

czc si z Jego stanowiskiem jako gubernatora kraju zawsze,

szczególnie za w tak powanej chwili, wymagani i oczekuje po

W. Panu, e nietylko generaowi komenderujcemu nie bdzie

stawia jakiejkolwiek trudnoci w spenieniu rozkazów, wydanych
mu w instrukcyi, lecz nadto tak sam go jaknajusilniej popiera

bdzie, jak i urzdom obwodowym popiera go kae, e rka
w rk pójdzie z generaem komenderujcym we wszystkiem, co

potrzebnem jest do utrzymania spokoju i porzdku lub do jaknaj-

spieszniejszego stumienia wszelkiego gdziekolwiek w prowincji

zaszego zakócenia spokoju, e wreszcie zastosuje si do jego za-

patrywa
,
gdy posiada on zupene zaufanie ministerstwa i ze

wzgldu na suc mu do dyspozycyi si wojskow przedewszy-

stkiem jest w stanie decydowa o zarzdzeniach, które dla osi-

gnicia powyszego celu oka si niezbdnie potrzebnemi. Wzy-
wajc W. Pana w interesie pastwa pod Jego osobist odpowie-

dzialnoci, aby postpowa stosownie do tych wskazówek, upraszam

Go, aby zaraz po otrzymaniu tego pisma wysa radc dworu

Ettmayera i przydzieli mu sprawy szeciu obwodów krakowskiej

komisyi gubernialnej. Prasa lwowska okazuje wyuzdan zuchwa-o i nie waha si wystpowa wprost nieprzyjanie przeciw rz-

dowi. Niema zatem wtpliwoci, e wadze nie przestrzegaj su-

miennie postanowie prowizorycznej ustawy prasowej, mianowicie

co do ogaszania i publicznego kolportowania plakatów i pism

ulotnych. Naley zatem odnone wadze zniewoli do stosowania

ustawy z ca surowoci a urzdników, którzy oka si opiesza-

ymi w tej mierze, kara bezwzgldnie. Nastpstwa stanu oble-
nia s W. Panu znane a najwaniejsze z nich przytoczone s
w instrukcyi do generaa komenderujcego. Poniewa generaowi

temu przyznane jest prawo proklamowania stanu oblenia wsz-

dzie, gdzieby wybucho powstanie i zachodzia potrzeba tego rodka,

a prawo to przyznane zostaje take komendantom wojskowym Kra-

kowa i Tarnowa co do przydzielonych im obwodów, przeto nie-

tylko zawiadomi naley o tein zaraz wszystkie urzdy obwodowe,

lecz i postara si o to. aby o tein w sposób pouczajcy zawiado-

miona zostaa ludno, mianowicie w miastach. Rozumie si, e
we wszystkich miejscowociach, w których ze strony uprawnionego

komendanta wojskowego stan oblenia proklamowany zosta, wla-
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dze cywilne podlegaj wadzy wojskowej. ile temi poleceniami

nie zostay zmodyfikowane postanowienia poprzedniego reskryptu,

maj one by cile wykonane a za ich cise przestrzeganie mu-

sze ponownie W. Pana uzna odpowiedzialnym."

Doczona do tych reskryptów kopia pisma do generaa Ham-
mersteina wyraa mu „najzn peniejsze uznanie" (vollkommensten

Beifall) za zarzdzenia z 1. i 2. listopada 1848 r. (zbombardowa-

nie Lwowa) i poleca, aby przy ogoszeniu stanu oblenia wydane

zostay nastpujce dyspozycje: a) Wszystkie dzienniki maj by
zawieszone z wyjtkiem rzdowych a na wydawnictwo innego

dziennika zezwoli mona tylko o tyle i tak dugo, o ile i dopóki

daje rkojmie lojalnego omawiania wypadków politycznych i inte-

resówr krajowych. Plakatowanie jednak ma by cakowicie i bez

wyjtku wzbronione, b) Wszystkie kluby polityczne, wiec take

i centralna Eada narodowa, maj by rozwizane a jeeli czon-

kowie dobrowolnie nie uczyni zado wezwaniu do rozejcia si,

to stowarzyszenia maj by rozbite (gesprengt) a na czonków opór

stawiajcych naley naoy zasuon kar. c) Naley take przed-

siwzi ogólne rozbrojenie we Lwowie i konfiskat znajdujcych

si tam skadów broni, d) Naley gwardy narodow rozwiza

a jej reorganizacy odroczy a do pojawienia si nowT

ej ustawy

o gwardyi narodowej, e) Wszystkie indywidua, krajowców i obcych,

którzy nie s we Lwowie osiedleni i legalnym celem pobytu wy-

kaza si nie mog, naley zniewoli, aby opucili miasto a obcy

take monarchi austryack x
). Takie same rodki maj by sto-

sowane we wszystkich miejscowociach, gdzieby wybuchn miao

powstanie. W tych wypadkach naley take komendantom woj-

skowym w Krakowie i Tarnowie przyzna prawo stosowania po-

dobnych rodków w taki sam sposób.

Powysze rozporzdzenia mona nazwa punktem kulminacyj-

nym anarchii politycznej i administracyjnej, która zapanowaa

wówczas w caej Austryi, ale najdotkliwiej w Galicji. Na papierze

bowiem istniaa konstytucya a faktycznie zapanowa mia system

gorszy od dawnego absolutyzmu, system arbitralnoci wojskowej,

której udrcze ani przewidzie ani umierzy niepodobna takiemi

rodkami i sposobami, jakiemi ju biedne spoeczestwo nauczyo

si agodzi swoj niedol wobec podstpnej ale przytem najcz-

*) Zarzdzenie to odpowiada treci okólników w pierwszym re-

skrypcie co do emigracji powoanych. Okólniki te wyszy jeszcze za

rzdów lir. Stadiona za wiedza, poniekd nawet z instygacyi, ministerstwa.
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ciej i
— przystpnej biurokracyi. Do roli gównych czynników.

filarów porzdku politycznego, powoane zostay takie ywioy
anarchii politycznej i spoecznej, jak ówczesna Bada ruska z caym

sztabem rozpolitykowanego i rozagitowanego ruskiego duchowie-

stwa wiejskiego, z chopstwem, rozzucliwalonem przez nage znie-

sienie paszczyzny z pozostawieniem suebnictw, w rezerwie a —
z wojskami rossyjskiemi w perspektywie! Anarchicznym nazwa
mona take fakt, e w rozporzdzeniach powyszych gubernator,

wic najwyszy reprezentant wadzy w kraju, w znaczeniu repre-

zentacyjnem zastpca monarchy, poddany zostaje niejako pod ko-

mend generaa komenderujcego, jeeli nie w roli andarm-

skiej, to w kadym razie w takiej pozycyi, jakgdyby mia by
komisarzem cywilnym korpusu — z tytuem i charakterem c. k.

gubernatora. A w dodatku jeszcze niemal otwarcie powiedziano

gubernatorowi, e nie on, lecz genera Hammerstein jest mem
zaufania rzdu. Czy mona bowiem inaczej komentowa ów fa-

talny ustp w drugim reskrypcie : . . . „gdy posiada on (Hammer-

stein) zupene zaufanie ministerstwa i ze wzgldu na suc mu
do dyspozycji si wojskow przedewszystkiem jest w stanie de-

cydowa o zarzdzeniach, które do osignicia celu oka si nie-

zbdnie potrzebnemi." I to wszystko spado naraz jakby grom na

gow tego wanie gubernatora, którego opinia uwaaa i susznie

uwaa moga w chwili nominacyi za zwiastuna lepszego usposo-

bienia rzdu dla kraju i dla jego aspiracyi narodowych, który tak

te missy swoj pojmowa i tak j rozpocz w Krakowie, nie

przeczuwajc, e wobec dojrzewajcych knowa reakcyjnych ju
podczas pobytu swojego w tein miecie a tern wicej w chwili

przyjazdu do Lwowa by niejako anachronizmem politycznym

a nawet administracyjnym ! Tak wród alu caego spoeczestwa

polskiego, przejtego najsmutniejszemi przeczuciami, znik z wido-

wni publicznej sympatyczny Wacaw z Oleska, pierwszy Polak po-

woany na wysokie stanowisko e. k. gubernatora, albo raczej pad

ofiar sojuszu machinacyi reakcyjnych z brutalizmem militarnym

i wszystkiemu destrukcyjnemi czynnikami kraju.

Wacaw Zaleski wyjecha ze Lwowa do Wiednia na zawsze,

zamany tragiczn komplikacy stosunków i z zarodem tej choroby

sercowej, która go wkrótce potem powali miaa na oe mier-

telne. Przed wyjazdem speniwszy polecenie ministerstwa co do

zorganizowania zachodnich obwodów w osobny okrg administra-

cyjny pod kierownictwem radcy dworu Ettmayera, wystosowa do

Wiednia przedstawienie (z dat \'2. listopada 1848 r. ). w którem
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z ca otwartoci wypowiedzia wtpliwoci, jakie ju pod wzgl-

dem prawidowego toku czynnoci urzdowych wzbudza musi taki

podzia kraju, dokonany w pospiechu, jak póniej zobaczymy, za

wskazówkami Kriega z r. 1846, bez poprzedniego obmylenia planu

organizacyjnego, nawet bez jasnego okrelenia granic kompeten-

cyjnych. Relacya ta zawiera przytem ostrzeenie dla rzdu cen-

tralnego, ostrzeenie wprawdzie ju przedtem take przez hr. Sta-

diona jako gubernatora galicyjskiego wypowiedziane, ale teraz tak

jaskrawo odbijajce od tego, co powyej przytoczone reskrypty

ministeryalne zawieray, wic zapewne tak niepodane dla no-

wego rzdu z odmiennemi intencjami i planami, e do powtórze-

nia potrzeba byo ju takiej odwagi, jak tylko lojalne wysze
poczucie obowizków wobec pastwa i kraju a nie jedynie wobec

chwilowo przemagajcego prdu politycznego wzbudzi mogo.

„Wzywanie pomocy ludu wiejskiego — tak brzmi to ostrzeenie

w relacyi gubernatora Wacawa Zaleskiego — do utrzymania po-

wagi rzdu uwaam za krok nietylko nieodpowiedni, lecz nawet

w najwyszym stopniu niebezpieczny. I ja take podziela musz
z gbi przekonania smutn obaw, e manifestujca si wierno
galicyjskiego ludu wiejskiego nie jest ow siln opok, na której

rzd mógby oprze swoje nadzieje co do wasnego bezpiecze-

stwa a szczególnie co do utrzymania porzdku i bezpieczestwa,

e dalej wobec nizkiego stopnia owiaty a nawet dzikoci (Bohheit)

tego ludu nad pobudkami lojalnemi bardzo atwo zapanowayby

aspiracye egoizmu i naduycia wszelkiego rodzaju."

Kiedy po ustpieniu Wacawa Zaleskiego na stanowisku gu-

bernatora albo raczej — jak teraz opiewaa nazwa oficyalna —
szefa kraju stan najpierw faktycznie, niejako w zastpstwie,

a potem dopiero take stale Agenor hr. Gouchowski, rozpocz

si okres najkrytyczniejszy nietylko dla caej jego karyery polity-

cznej, lecz zarazem dla losów politycznych kraju, si wypadków

odtd ju nierozdzielnie poczonych z jego dalszemi kolejami

i jego dalsz dziaalnoci. Przedstawmy sobie ówczesne pooenie

hr. Gouchowskiego, zmierzmy wszystkie trudnoci, jakie si do-

koa niego najeyy i uprzytoninijmy sobie jego walk z temi tru-

dnociami a z tego zestawienia sama niejako wysnuje si w myli

kadego czytelnika konkluzya, jakiej wysokiej miary rozumu stanu,

talentu administracyjnego, przenikliwoci politycznej, siy woli

i energii postanowienia potrzeba byo do podjcia zwycikiej

w ostatecznym wyniku walki z temi trudu ociami.
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Ju osobiste stosunki lir. Gouehowskiego gotoway mu ci-
kie trudnoci na kadym kroku. Wobec generaa Hamniersteina.

który z mocy powyej przytoczonych ordonansów oomunieekich

rozsiad i rozgospodarowa si we Lwowie z tak powag albo

raczej przewag, jak ks. Windischgratz po zdobyciu zrewoltowa-

nego Wiednia w paacu cesarskim, lir. Gouchowski, przed kilku

miesicami jeszcze tylko skromny radca gubernialny, wiec odda-

lony od generaa komenderujcego ca skal rang, nie móg mie
tego znaczenia, jakie do koca posiada Wacaw Zaleski nietylko

z tego tytuu, e by rzeczywistym gubernatorem, wysanym do

Galicyi z szerokiem penomocnictwem do organizacyi kraju w du-

chu odmiennym od zwycizkiego obecnie prdu, lecz take i to

moe jeszcze w wyszym stopniu z tego powodu, e po objedzie

obwodów galicyjskich nawiedzonych rabacy w roku 1846, mimo
wszelkich podejrze ciskanych na potem w sferach biurokracyi

wiedeskiej, zachowa zaufanie a nawet pozyska w r. 1847 jeszcze

wiksz sympaty na dworze cesarskim jako instruktor przypu-

szczalnego nastpcy tronu. Arcyksicia Franciszka Józefa i jego

modszych braci, dla jeyka polskiego i literatury polskiej.

W opinii ówczesnego spoeczestwa polskiego stanowisko hr.

Gouehowskiego po upadku Zaleskiego byo tak trudne, e tylko

gboka wiadomo obowizku publicznego moga go ustrzedz od

zwtpienia.

Wacaw Zaleski by osobicie bardzo lubiany jeszcze z cza-

sów swojej suby administracyjnej w Galicyi a sympaty po-

wszechn otoczy go cay kraj w chwili, gdy stan w nim jako

njerwszy gubernator - Polak, powoany do wanej missyi orga-

nizacyjnej w duchu aspiracyi narodowych. Razem z nim runy
w otcha reakcyjn wszystkie te aspiracye a równoczenie z pod-

muchem mronego wichru reakcyjnego, cinajcego doszcztnie

wte ale w wyobrani ogóu ju bliskie rozkwitu marzenia naro-

bowe i wolnociowe, wypyn na widowni w miejsce ich sympa-

tycznego reprezentanta urzdnik, który wtedy wanie, jako prote-

gowany przez hr. Stadiona wrzekoino za pomoc czy inieyatyw

w ..wynalezieniu Rusinów", cign na siebie nieufno i niech
skrajniejszych ywioów polskich. wiee wywyszenie musiao

wzmocni i pogbi t nieufno i niech opinii wobec hr. Go-

uehowskiego, bo jak si to zawsze w takich razach niejako z psy-

chologiczna koniecznoci dzieje, al za tern. co mino niepo-

wrotnie. potguje gorycz uczuwan na widok nagej zmiany na

gorsze a wszystkie te uczucia razem kieruj si przeciw temu, kto
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susznie czy niesusznie, z wasnej woli lub za spraw przypad-

kowego zbiegu okolicznoci, stan na widoku jakby sprawca,

przedstawiciel, lub co najmniej polityczna kreatura tej zmiany.

Hr. Gouchowski nie posiada tych przymiotów osobisty di.

które jak w Wacawie Zaleskim za pierwszem zblieniem si uj-

muj drugich i ich sympaty zdobywaj. Powany i spokojny

w traktowaniu kadej sprawy, lir. Gouchowski odbija od wszy-

stkich zapalnych gów, które w wichrowatym roku 1848 ton na-

daway caemu spoeczestwu polskiemu, surowy dla drugich tak

samo jak i dla siebie w pojmowaniu obowizków, nie móg sobie

jedna sympatyi nawet w najbliszem otoczeniu biurowem, otwarty

i stanowczy w wypowiadaniu swojej opinii a stay w niej wród
wszelkich okolicznoci, wchodzi musia na kadym kroku w kolli-

zy nietylko ze zmieniajcenii si wówczas jak w kalejdoskopie

prdami, lecz oczywicie take i z temi jak trzcina wiotkiemi figu-

rami, które naginaj si do kadej zmiany popularnej a wszdzie

zawsze stanowi wikszo rozstrzygajc o popularnoci nawet

ludzi wyszych od nich nieskoczenie.

A teraz wemy najwaniejszy powód braku sympatyi dla

hr. Gouchowskiego w ówczesnem spoeczestwie polskiem. Przy-

szed on do steru w chwili wszechwadztwa generaa Hammer-

steina, wic oczywicie — tak wtedy mylano — jako persona

grata w sferach, które obaliy pierwszego gubernatora - Polaka,

kto wie nawet, czy nie jako cichy antagonista gubernatora - Po-

laka, pomocny w sprowadzeniu dla sytuacyi bez wyjcia. W opi-

nii gorcych ywioów stan tedv hr. Gouchowski chwilowo

przynajmniej jako antypoda polityczny gubernatora- Polaka. Wa-

cawa Zaleskiego, jako gubernator - Schwarzgelber.

Wyraz Schwarzgelber ma w historyi r. 1848 i lat nastp-

nych, a to nietylko w historyi Galicyi lecz w ogóle Austryi i W-
gier, tak wybitne znaczenie polityczne, e go tutaj opatrze musimy

bodaj krótkim komentarzem.

Historycznej i etymologicznej genezy tego wyrazu szuka

naley w Wiedniu, na gorcym bruku rewolucyjnym r. 1848.

Pierwotnie za Schwarzgelber ów uchodzia oddana rzdowi grupa

posów wiedeskiej konstytuanty '), póniej w ogóle wszyscy, któ-

rzy zajmowali odporne stanowisko wobec zapdów germaskich

r
) A. Springer: Gcschichte Oesterreichs seit dem Wiener

Fricden 1809 — Lcipzig 1865. t. II. str. 406.
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parlamentu frankfurckiego, dcych do rozbicia Austryi przez

wcielenie jej niemieckiej czci do wymarzonego, ale jeszcze nie-

sforni litowanego wszeehniemieckiego organizmu pastwowego. Obóz

przeciwny, który od trójkolorowego sztandaru tej utopijnej Ger-

manii ówczesnej nazwaby mona czarno- czerwono-ótym, obej-

mowa skrajne ywioy, mianowicie skrajn lewic konstytuanty

austryackiej a przedewszystkiem jej cz niemieck. Poniewa
jednak wtedy w Austryi niemiecko jeszcze nie streszczaa si.

jak dzi, w lepej nienawici do wszystkiego co sowiaskie, wiec

z lewic t szy take niektóre skrajne ywioy sowiaskie, prze-

dewszystkiem cz posów polskich z dr. Floryanem Ziemiakow-

skim na czele. W miar, jak rewolucyjny duch wiedeski przerzu-

ca si coraz wicej na pole spoeczne, wcigajc w gr rzesze

proletariatu wiedeskiego, Schwarzgelber ami nazywa zaczto

wszystkich, nie nalecych do obozu skrajnego, w ogóle wszystkich,

nie pdzcych na olep w wir anarchii, lecz dcych do ustale-

nia jakiegokolwiek adu i porzdku. W tern stadyum rewolucyi

wiedeskiej zapewne i Franciszek Smolka spotka si musia z tym

epitetem dnia 6. padziernika 1848 r., gdy z naraeniem wasnej

osoby zasania nieszczliwego ministra wojny Latoura przed roz-

wcieklon tuszcz proletaryatu wiedeskiego.

Na Wgrzech ówczesnych, zajtych przedewszystkiem kwe-

sty wasnej samodzielnoci pastwowej a zajmujcych si zapdami

unitikacyjnemi w Frankfurcie i rewolucyjnemi w Wiedniu tylko

o tyle, o ile tego interes tej kwestyi wymaga, utara si nazwa

Schwarzgelber ów dla wszystkich, którzy chocia poczuwali si do

patiyotyzmu wgierskiego, jednake skrajnym hasom Kossutha

zupenie porwa si nie dali. Gdy w kocu przyszo do krwawT
ej

walki pod temi hasami, ci Schwarzgelber y wgierscy znaleli si

chwilowo odosobnionymi w wasnem spoeczestwie, grupujc si

okoo tronu i odróniajc dynastye, z któr nigdy zerwa nie

chcieli, od przemijajcych rzdów i prdów, z któremi gotowi byli

rokowa i paktowa, w danym razie nawet walczy, ale rodkami
pokojowemi, broni polityczn. To te na wgierskiej licie pro-

skrypcyjnej Schwarzgelber ó\\
r figurowali w tych czasach i póniej

za Bacha a do restytucji pastwowej samodzielnoci Wgier t. z.

starokonserwatywni, stronnictwo powane, liczce w swojem gro-

nie szereg spokojnych i umiarkowanych patryotów, którzy, jak

Majlath, Dessewffy, Zichy, Sennyey, Josika, Palffy i t. d., utrzymu-

jc cige stosunki z dworem, suyli interesom swojej ojczyzny

wród najtrudniejszych stosunków tak, jak to wówczas moliwem
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byo i stanowili niejako pomost historyczny dla zwycizkiego z cza-

sem pochodu wgierskiej idei pastwowej z pod Vilagos ku uro-

czystociom koronacyjnym z r. 1867.

W spoeczestwie polskiem ówczesnej Galicyi nie wchodziy

w gr kryterya prawno -pastwowe, jak w Austryi niemieckiej

i na Wgrzech, lecz tylko jedno i wyczne kryteryum narodowe.

Schoarzgelber em nazyAYano nietylko kadego, kto jak ówczesny

obcy krajowi wiat urzdniczy, nie poczuwa si do adnej czno-
ci ze spoeczestwem polskiem lub nawet wrogo by dla niego

usposobiony, lecz take Polaków biernych, nie manifestujcy cli

swojej polskoci przed wiatem w sposób taki, jak tego wymaga
radykalizm polityczny. AYskutek tego nazwa Schwarzgelber'ów do-

stawaa si wtedy nawet Polakom, gorco przywizanym do swojej

narodowoci i objawiajcych to przywizanie pismem, sowem lub

w powanej dziaalnoci obywatelskiej, jeeli tylko przytern skraj-

nych zasad nie wyznawali, do akcyi demonstracyjnej w tym du-

chu prowadzonej reki przyoy nie chcieli, lub nawet do umiar-

kowania zachcali. Có dopiero mówi o takich Polakach, którzy

jak hr. Gouchowski nosili austryacki mundur urzdniczy a publi-

czn sub rzdow brali na seryo bez restrykcyi, tchncych

wallenrodyzmem biurowym! A hr. Gouchowski by nietylko naj-

wybitniejszym w tej dobie reprezentantem tej kategoryi Schicarz-

gelber'ów , lecz, co gorsza dla niego, mia ju z przeszoci swojej

rachunek niewyrównany ze skrajnemi, nawet w ogóle gortszemi

ywioami spoeczestwa polskiego. By on bowiem, z czem si

pewnie nigdy nie kry, otwartym przeciwnikiem akcyi emigra-

cyjno -spiskowej, która po r. 1831 cay kraj pokrywaa gst sie-

ci tajnych zwizków i po dugiej pracy podziemnej doprowadzia

w kocu do takiej strasznej katastrofy, jak r. 1846. Ale i po tern

nieszczciu zawsze jeszcze skonno do spiskowania uchodzia za

kryteryum szczerego poczucia polskoci, wiec kto jej nie okazywa

czynem lub chociaby przynajmniej gono si tern nie chepi,

ten ju wprost odsdzany by od polskoci.

Dzisiejsze pokolenie powinnoby czciej i z wdzicznoci

odwiea pami dawnych Schwarzgelber"ów, tych polskich pio-

nierów politycznych, którzy w najtrudniejszych czasach, wród
stosunków zniechcajcych i otoczenia wprost wrogiego takim usi-

owaniom torowali drog dzi na kadem polu zwyciezkiej idei

politycznej, idei nieprzerwalnoci. nie spisku, jak dawniej ma-

wiano, lecz pracy obywatelskiej i spoecznej, prowadzonej ze skrze-
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fcneiri wyzyskiwaniem kadej sposobnoci i kadej chociaby po-

zornie najgorszej sytuacji politycznej, wród której chodzi mogo
nie o zdobycze, lecz tylko o odwracanie lub przynajmniej o ago-
dzenie grocych ciosów, wiec o konserwowanie sil dla lepszej

przyszoci.

-t»HD*C—«••



III.

Hr. Gouchowski w walce z generaem Hammersteinem
i wród stanu wojennego.

Tre: Sytuacya po zbombardowaniu Lwowa. — Stumienie ycia publi-

cznego przez generaa Hammersteina. — Pooenie dworów po znie-

sieniu paszczyzny. — Prowokacyjne postpowanie ruskiej Rady
narodowej i jej antagonizm wobec hr. Gouchowskiego. — Walka

z wrog krajowi biurokracy. — Przemarsz wojsk rossyjskich do

Wgier. — Trudno w dostarczeniu zboa i paszy dla magazynów
wojskowych dla braku robotników. — Opór ludnoci wiejskiej w tej

mierze i wystpienie hr. Gouchowskiego z zagroeniem rodków
przymusowych. — Skarga Rady ruskiej z tego powodu do ministra

Bacha wniesiona. — Zaostrzenie rzdów wojennych wskutek rozsze-

rzenia wadzy generaa Hammersteina. — Reskrypt ministeryalny

wydany po myli cara Mikoaja I. w sprawie chwytania i wydalania

emigrantów polskich z Galicyi. — Car Mikoaj 1. i hr. Gouchowski

w migrodzie. — Aresztowanie generaa Józefa hr. Zauskiego na

danie cara Mikoaja I. — Reklamacya hr. Gouchowskiego wnie-

siona z tego powodu do ministra Bacha z daniem dymissyi na

wypadek utrzymania wyjtkowych zarzdze w mocy. — Popoch

w kraju wskutek aresztowania hr. Zauskiego. — Wyjazd ks. Leona

Sapiehy, Romana Wybranowskiego i ks. Adama Lubomirskiego. —
Ponowna reklamacya hr. Gouchowskiego w sprawie generaa hr. Zau-

skiego. — Skazanie na mier i uaskawienie hr. Zauskiego przez

cara Mikoaja I. — Zwyciztwo hr. Gouchowskiego w sporze kom-

petencyjnym z generaem Hammersteinem. — Missya pukownika

rossyjskiego ks. Radziwia w sprawie aresztowania Franciszka Smolki,

Floryana Ziemiakowskiego i trzech innych osób podejrzanych. —
Stanowczy i skuteczny opór hr. Gouchowskiego co do aresztowania

Smolki. — Aresztowanie i wywiezienie Ziemiakowskiego. — Rekla-

macya wniesiona z tego powodu przez aresztowanego a poparta

przez hr. Gouchowskiego. — Wymiana pism midzy hr. Gouchow-

skim a generaem Hammersteinem — Nowe zwyciztwo hr. Gou-

chowskiego w sporze z generaem Hammersteinem. — Ustpienie

generaa Hammersteina z widowni. — Pocztki antagonizmu midzy
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hr. Gouchowskim a ministrem Bachom. — Sprawa spiskowa Juliana

Goslara i spiski studenckie. — Sprawa Hubricha. — Urojony spisek

krakowski i sprawa Józefa epkowskiego. — Cicha konwencya mi-
dzy Austry a Prusami i Rossy co do cigania spiskowców. —
Sprawa Agatona Gillera. — Era denuncyantów. — Potwarcza de-

nuncyacya o Arcybiskupie Baranieckim. — Memorya Wohlfartha. —
Denuncyacya o profesorach uniwersytetu krakowskiego. — Relacya

policyjna o profesorach Antonim Maeckim, Jozafacie Zielonackim,

Zygmuncie A. Helciu, Wincentym Polu. Julianie Dunajewskim, Józefie

Majerze i innych. — Usunicie pierwszych czterech profesorów i sta-

nowisko hr. Gouchowskiego w tej sprawie. — Opakany stan admi-

nistracyi i organizacya wadz. — Pierwsze próby wcigania ywioów
krajowych do suby pastwowej. — Baron Kalchberg. — Joachim

Chomiski. — Sprawa pomnika dla cara Mikoaja I. w migrodzie. —
Dyscyplinarne poskramianie wybryków urzdniczych i podróe lu-

stracyjne hr. Gouchowskiego po kraju. — Rozszerzanie wieci nie-

pokojcych o powstaniu i wznowieniu paszczyzny. — Bernard Meyer

o hr. Goluchowskim. — Podróe hr. Gouchowskiego do Wiednia

i jego praca nad polityczn rehabilitacy Galicyi w sferach naj-

wyszych.

Przystpujc do przedstawienia najtrudniejszej i najprzykrzej-

szej fazy w dziaalnoci hr. Gouchowskiego , musimy rzecz t
poprzedzi bodaj pobienym obrazem sytuacyi kraju i konstellacyi

stosunków w pierwszych chwilach reakcyi porewolucyjnej.

Z autentycznych dokumentów, ogoszonych w dodatku do

trzeciego tomu przytoczonego przedtem dziel br. Helferta, miano-

wicie z korespondencji miedzy ks. Windischgratzem a faktycznym

chocia jeszcze niewyjawionym w formie urzdowej szefem nowego

ministerstwa, ks. Felixem Schwarzenbergiem, wynika, e genera

Hammerstein otrzyma sekretne instrukeye z Wiednia, z których,

co bardzo wiele znaczy, zadowolony by pogromca rewolucyi wie-

deskiej, wyposaony najwysz wadz, najrozleglejszem penomo-

cnictwem monarszem. e dalej z powodów w nieogoszonym taj-

nym memoryale ks. Sehwarzenberga wyuszezonych nimnona byo
odwoa Zaleskiego równoczenie z wydaniem tych instrukeyi.

Dyktatura Hammersteina, którego kondotierska przeszo uczynia

nieprzystpnym dla wszelkich wzgldów na szlachetniejsze aspi-

racye narodowe, byaby i bez takiej instrukeyi straszna. Có do-

piero mówi o Hammersteinie z tajnemi instrukcjami, które mogy
wzbudzi w nim mniemanie, e, jak to ks. Windisehgratz o sobie

myla, zosta przez Opatrzno powoany do zbawienia ustryi

a przede\\szvstkiem do takiego utwierdzenia rzdów austryackich

w Galicyi, aby ju nigdy nie mogy si goniej odezwa patryo-

Agenor br. Goucbo\v>ki. 5
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tyczne aspiracye spoeczestwa polskiego. Jeeli ks. Windiscbgratz

móg bez skrupuów ukara mierci czonka frankfurckiego par-

lamentu, Roberta Bluma, to Hammersteinowi mogo sie wydawa,
e da dowód wyrozumiaoci i agodnoci, jeeli w stanie oble-
nia ograniczy si; tylko do oddawania „w kamasze", jak wtedy

nazywano wzicie do wojska za kar, gortszych i wybitniejszych

bohaterów ruchu (n. p. Jana Dobrzaskiego). Za to tak samo jak

Windischgratz w Wiedniu by bezwzgldnym w zamykaniu wszy-

stkich stowarzysze, wydawnictw dziennikarskich i t p., w roz-

ciganiu nadzoru policyjno- wojskowego na wszystko i wszystkich,

wreszcie w doranem tumieniu wszelkich goniejszych objawów

opinii w ten sposób, e tak oywiona, nawet burzliwa do niedawna,

lwowska widownia publiczna zmienia si od razu jakby w niem
gusze,

Jak dotd w ruchliwem yciu politycznem Lwów wyprzedza

prowincy i przodowa jej, tak teraz ta cika prostracya polity-

czna, w jak stolica pogrona zostaa, udzielia si natychmiast

krajowi. Szlachty niepotrzeba byo teroryzowa ani kamaszami

ani wizieniem, bo w danych stosunkach socyalnych bya ona ju
postaw ludnoci wiejskiej steroryzowana. Dorywcze zniesienie pa-
szczyzny bez zabezpieczenia indemnizacyi a ze stanowczem nato-

miast orzeczeniem, i ..istniejce suebnictwa pozostaj nienaru-

szone", sprowadzio cikie przesilenie w caym trybie gospodar-

czym. Chop, wyzwolony z wizów paszczynianych, zaywa zacz
upragnionej od dawna i w mniemaniu swojem od r. 1846 nalenej

mu swobody gospodarczej w ten sposób, e prac dla dworów za

wygórowanem nawet wynagrodzeniem uwaa za ask, której cz-

sto w najpilniejszej potrzebie ze zoliwem zadowoleniem zupenie

odmawia, a natomiast wzi si do „paskich lasów" z tak za-

channoci bezprawn i poskromi si niedajc, jak gdyby cho-

dzio o generalne stwierdzenie trafnoci przysowia : nie bdzie nas

a bdzie las

!

Wedug instrukcyi danych z Wiednia Zaleskiemu i br. Ham-

mersteinowi miaa by ruska Eada narodowa i ruskie duchowie-

stwo uroczycie zobligowane, aby wpyway na lud wiejski w spo-

sób uspokajajcy. Rzd obawia si, jak to zaznaczy w ordonansach

oonmnieckich, eby nie powtórzyy si wypadki z r. 1846. Wy-

starczyo wic w susznem zreszt mniemaniu ruskich agitatorów

samo wstrzymanie si od zachty do rabacyi, aby stao si zado
yczeniu rzdu i dotrzymane zostao woone przeze zobowizanie.

O wstrzymanie jednak propagandy, utwierdzajcej chopa w po-
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dejrzliwoei wobec dworu, pogbiajcej coraz wicej jego niech
do szlachty, nie chodzio wcale, bo wanie wtedy zaczynao si

napowrót panowanie tradycyjnej maxymy rzdowej : dwide et im-

pera i to panowanie jeszcze srosze, ni przed obaleniem Metter-

nicha. W programie bowiem rekonstrukcyi monarchii, po pokona-

niu zrewoltowanych Wgrów dokona si majcej, na pierwszym

planie leao rozwiartowanie dotd jedn cao stanowicego

kumplem krajów korony w. Szczepana na cay szereg okrgów

administracyjnych nietylko wedug licznych narodowoci, kraje te

zaludniajcych, lecz take wedug dowolnych pomysów podziao-

wych, w których, jak n. p. co do rdzennego terytoryum madya-

iv z mu, chodzio przedewszystkiem o dobre naoenie kleszczów re-

prcssyjnych. Zaczo si przytem systematyczne wydobywanie na

wierzch rónych uamków narodowociowych i ich podjudzanie

przeciw madyaryzmowi. Od krwawych star, od formalnej rzezi na

terytoryach, zajmowanych przez ludno sowack, serbsk, kroa-

ck, rumusk i t. d., zacza si kampania wgierska z r. 1848/9.

Rzd traktowa tych domowych wrogów Wgier jako formalnych

sprzymierzeców swoich i w nagrod za pomoc przyrzeka wszy-

stkim autonomiczn emancypacy po pokonaniu Wgrów i wciele-

niu krajówT korony w. Szczepana jako zwyczajnych prowincyi do

jednej wielkiej monarchii. W takim skadzie rzeczy lwowska Rada

ruska, wpywowa z dwóch tytuów, najpierw przez koneksye z po-

bratymcami na Wgrzech a powtóre przez szachowanie polskiego

ywiou w Galicyi, moga liczy na daleko idce wzgldy Ham-

mersteina i wcale nie zawioda si w swoich oczekiwaniach. Jej

tylko pozwoli Hammerstein po rozwizaniu wszystkich innych klu-

bów politycznych wie dalej ywot agitacyjny z tern jednem tylko

zastrzeeniem, e na posiedzeniach ma by zawsze obecny oficer

jako komisarz rzdowy. Omielona tern wyjtkowem traktowaniem

ruska Rada narodowa wystpowaa zaczepnie, w sposób wprost

wyzywajcy, nie ogldajc si na nikogo poza Hammersteinem.

Hr. Gouehowskiego, któremu legenda podsuwaa „wynalezienie"

Rusinów do spóki z hr. Stadionem, ruska Rada narodowa trakto-

waa jako swojego wroga, stawiajc mu w kraju na kadym kroku

trudnoci, przeskarajc go nieustannie przed ministerstwem. Twier-

dzenie to w tej ogólnikowej formie wyda si moe przesadnem.

W dalszym cigu opowiadania przyjdzie jednak kolej na fakta au-

tentyczne, popierajce to zdanie, a w osobnym rozdziale, który

genezie i ówczesnemu stanowi kwestyi ruskiej w Galicyi powici
wypadnie, czytelnik znajdzie dowody niezbite na to, e walka

5*
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z rusk Rad narodow, jej póniejszymi epigonami i jej dno-
ciami politycznemi, naleaa do najciszych trudnoci, z jakiemi

lir. Gouchowski spotka! si zaraz w pierwszych chwilach rzdów
swoich.

Objwszy wadze naczeln w administracyi kraju, hr. Gou-
chowski dy gównie do stumienia tej anarchii spoecznej, jak
wytworzya dawna biurokracya, podburzajc wocian przeciw dwo-

rom, i do zrehabilitowania administracyi, któr za rzdów tej biu-

rokracyi spoeczestwo polskie uwaa mogo za synonim dowol-

noci. Dno t odgadn mona byo z tego, comy w pierwszym

rozdziale przytoczyli z referatu hr. Gouchowskiego o zniesieniu

paszczyzny. Jak trudnym, niemal niewykonalnym wydawa si

móg ten program hr. Gouchowskiego w pierwszej chwili, gdy

jako nastpca Zaleskiego stan obok wszechwadnego reprezen-

tanta systemu wojskowego, generaa br. Hammersteina, to po tern

wszystkiem, comy powyej przedstawili, nie wymaga ju waci-
wie bliszego objaniania. Przecie instrukcye wydane br. Hain-

mersteinowi wyranie zalecay zaszachowanie szlachty przez cho-

pów z tein tylko zastrzeeniem, eby nie sprowokowano takiej rzezi

jak w r. 1846. Rehabilitaeya administracyi za z zarzutu dowol-

noci dotd wydawaa si niepodobiestwem, dopóki br. Hammer-
stein w caej peni dziery wadz, nadan mu owemi instruk-

cyami. Wszake charakterystyk ich stanowio wanie formalne

ulegalizowanie dowolnoci i to dowolnoci najgorszej, bo zalenej

od kaprysów onierskich. Poprawy stosunków pod tym wzgldem
via facti, za pomoc agodnego wykonywania lub zgoa omijania

bezwzgldnych roszcze wadzy wojskowej, mona byo oczekiwa

tylko w takim razie, gdyby sztab urzdniczy, otaczajcy wówczas

hr. Gouchowskiego, by mu oddany i jednolity w przestrzeganiu

intencyi przez szefa objawionych. Tymczasem i pod tym wzgldem
sytuacya bya niemal rozpaczliwa. Urzdy zapenione byy samenii

ywioami starej szkoy biurokratycznej, wrogiemi krajowi, jakby

stworzonemi do dziaania wanie w duchu dyktatury br. Hammer-
steina. Nisze figury ówczesnego wiata urzdniczego, po najwik-

szej czci indywidua adne karyery i gotowe do okupienia jej

usugami najniegodziwszemi ze stanowiska dobra kraju i interesów

jego spoeczestwa, oglday si na br. Hammersteina i jego in-

tencye, bo jeeli w Austryi zawsze wysugiwanie sie wojskowoci

bywa utart drog do karyery, to wtedy najlepsza do tego nada-

rzaa si sposobno. Wysze figury za, pominici przez hr. Go-

uchowskiego w awansie radcy dworu i starsi radcy gubernialni,
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nie mogli — biorc rzecz po ludzku — patrze na takie nage

wywyszenie! modszego kolegi ani yczliwie ani nawet obojtnie.

Z bardzo nielicznenii wyjtkami posiada pewnie lir. Gouchowskj

w tern najbliszeni otoczeniu swojem nie wspópracowników, ch-

tnych i oddanych obowizkom suby w jednej z nim myli i je-

dnej intencji, lecz towarzyszy, patrzcych z ukosa lub nawet wy-

czekujcych z upragnieniem tego, eby szef taki jaknajprdzej sta

si niemoliwym. A e po tern, comy powyej powiedzieli o obo-

wizkowoci i cisoci nr. Gouchowskiego, pewnie nie stara sie

on osobicie rozbraja malkontentów7 tego rodzaju i nie robi w tym

celu adnych ustpstw ze szkod dla rygoru, cisoci, wr ogóle dla

wymagali sprystego toku czynnoci, o tern chyba ju niepotrzeba

osobno wspomina. Kilka lat musia hr. Gouchowski pracowa

w takiem niechtnem sobie otoczeniu, bo dopiero przy reorgani-

zacyi wadz nadarzya sie mu sposobno do pozbycia si najgor-

szych ywioów.
Dopóki hr. Stadion, cenicy hr. Gouchowrskiego jako znako-

mito w zawodzie administracyjnym, zajmowa silne stanowisko

w gabinecie Felixa ks. Schwarzenberga jako minister spraw we-

wntrznych, ukadajcy gówne projekty ustawodawcze (ustaw

gminn, now konstytucje i t. d.), sytuacya nowego szefa kraju

w Galicyi mogaby bya zmieni si na lepsze. Móg bowiem hr.

Gouchowski liczy na to, e hr. Stadion nietylko nie stanie w po-

przek jego wnioskom, zmierzajcym ku lepszemu zorganizowaniu

sztabu urzdniczego, lecz nawet poprze go swoj powag w razie

kollizyi z wszechwadnym br. Hammersteinem. Ale hr. Stadion ju
z pocztkiem r. 1849 by ze sw7ojeini liberalnemi pogldami zizo-

lowany i coraz wicej ciga na siebie nieufno ks. Windisch-

gnitza, roszczcego sobie penomocnictwo nieograniczone nietylko

w operacyach wojskow7ych, lecz take w caej nowej organizacji

pastwa i to tak dalece, e wymaga od ministerstwa, aby si

przed nim z kadego waniejszego kroku formalnie opowiadao.

Hr. Stadion byby si wrkrótce znalaz w koniecznoci zoenia teki,

choby nawet nieuleczalna choroba mózgowTa nie bya pooya
kresu jego dziaalnoci publicznej. Po usuniciu si hr. Stadiona ze-

sza na widnokrgu politycznym gwiazda Bacha, który ju zasiada

w gabinecie ks. SchwTarzenberga jako minister sprawiedliwoci

a teraz obj tek spraw wewntrznych.

Tymczasem punkt cikoci caej sytuacyi przeniós si do

Wgier, gdzie fatalny dla Austryi przebieg kampanii wywoa po-

trzeb interwencyi tego, który od dawna rwa si ju do roli po-
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gromcy nic lin rewolucyjnego w caej Europie, interwencye cara

Mikoaja I. Wskutek tego Galicya miaa si sta gównym szla-

kiem dla pochodu sprzymierzonych wojsk rossyjskich a na szefa

kraju spado cikie i pene odpowiedzialnoci zadanie. Niechby

w przemarszu wojsk rossyjskich zasza jakakolwiek trudno, wpy-
wajca na opónienie operacyi, nikt inny tylko on byby kozem

ofiarnym, na którego wiat ca zwaliby win. Hr. Gouchowski

wywiza si jednak z tego zadania tak, e w sferach najwyszych

utwierdzi wyrobion mu ju przez hr. Stadiona opini dzielnego

administratora, a w swojem sumieniu obywatelskiem móg przytem

zachowa przewiadczenie, e powodzenia swego nietylko nie oku-

pi! bezwzgldnoci wobec interesów kraju, lecz przeciwnie wszelk

moliwa troskliwoci dba o te interesa.

W zadaniu tern obejmujcem mnóstwo zarzdze administra-

cyjnych, tyczcych si komunikacyi. kwaterunku, zaprowiantowania

wojsk itd., hr. Gouchowski nie móg poprzestawa na pisemnych

rozkazach i pisanych raportach, bo wród tak nadzwyczajnych

okolicznoci limaczy tok spraw na torach biurokratycznych mógJ

sprowadzi nieobliczone szkody. Hr. Gouchowski by wtedy —
monaby powiedzie — cigle w drodze midzy Namiestnictwem

a powiatami na linii wojennej, aby wszystko widzie, wszystkiego

dopilnowa.

Najwicej trudnoci sprawiao zebranie tak znacznych zapa-

sów ywnoci i paszy, aby armia 200.000 ludzi wynoszca b}ra
dostatecznie zaopatrzona w czasie kilku tygodni trwajcego prze-

marszu i rozporzdzaa nadto w Galicyi i na Bukowinie obfitemi

magazynami rezerwowemi, z których na kacie zawoanie mogaby

w czasie kampanii ciga potrzebne artykuy. Ceny poszczegól-

nych artykuów wzrosy wtedy 3— 5 krotnie a spekulacya, nic

znajca granic zysku, korzystaa z tej sytuacyi w sposób bardzo

dotkliwy dla konsumcyi. Wród takich stosunków bardzo wiele

zaleao na dobrych zbiorach a pod tym wianie wzgldem zacho-

dziy powane obawy. Ludno wociaska bowiem, ju z natury

swojej nieskora do pracy zarobkowej po za sfer wasnego gospo-

darstwa a do tego za wpywem trdycyi paszczynianej i rozwi-

nitej na tern tle propagandy rozstrojowej niechtna dworom nawet

tam, gdzie wasny jej interes na pierwszy plan wystpowa, albo

wprost odmawiaa szlachcie si roboczych, albo dyktowaa za nie

ceny niezmiernie wygórowane. Na domiar zego si tych byo

w ogóle za mao w stosunku do potrzeb, gdy wanie najlepsze

siy pochon szczególnie wydatny w tym cikim roku pobór
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wojskowy a samo transportowanie ywnoci i paszy dla airmi ros-

syjskiej trzymao znaczna cz ludnoci mzkiej po za wsi. po

kilka dni w tygodniu. W takim skadzie rzeczy zachodzia obawa,

e nawet mimo gotowoci dworów do przyznawania wygórowanej

zapaty brak robotnika, spowodowany lenistwem i oporem niech-

tnych wocian, uniemoliwi naleyte zebranie plonu. Bya to

chwila, w której od szybkiej, stanowczej a trafnej decyzyi osobi-

stej wszystko zaleao, gdy szlachta i wadze popady w bezra-

dno wobec sytuacyi bez wyjcia, Decyzya ta zapada ze strony

hr. Gouchowskiego w formie rozpowszechnionej za porednictwem

wadz, duchowiestwa i drukiem po caym kraju odezwy do lu-

dnoci wiejskiej. Z gorc zacht do dostarczania potrzebnych si

roboczych za danem wynagrodzeniem, wiec w wasnym intere-

sie, czya si w tej odezwie stanowczo i dobitnie wypowiedziana

groba, e w danym razie wadza wystpi z przymusem wobec

opornej ludnoci. Forma i rodzaj przymusu byy nieokrelone, bo

cile rzecz biorc prawnie okreli si nie daway. Ale hr. Go-

uchowski wiedzia to dobrze, ze sama groba wadzy wystarczy

dla leniwego chopa, aeby go nakoni do zarobku. Nie zawiód

si w tern oczekiwaniu. Groba niezdefiniowana ale stanowczo wy-

powiedziana podziaaa jaknajlepiej a hr. Gouchowski ju w krót-

kim czasie na szeregu przykadów przekona si. e wybra trafny

rodek i e za jego pomoc cel zostanie osignity. Za to jednak

Rada ruska oskarya go potem przed Bachem, e teroryzuje lu-

dno wspomnieniami paszczynianemi. Do tej sprawy jeszcze

wróci nam wypadnie z powodu jej politycznej strony. Tutaj za-

znaczamy tylko, e Bach zada Avyjanie w sposób, z którego

widocznie przebijaa ch dania Radzie ruskiej satysfakcyi, ale

energiczna odpowied hr. Gouchowskiego, streszczajca si w tern,

e tak postpi musia wród niezwykych trudnoci i w poczuciu

swojej odpowiedzialnoci, pooya, na razie przynajmniej, kres

dalszym wyj anieniom.

Kiedy hr. Gouchowski móg mniema, e wyszedszy zwy-

ciezko z trudnoci, wywoanych przemarszem wojsk rossyjskich,

bdzie przecie swobodniejszy w swojem dziaaniu, zbieraa si

wanie cika burza, zbliaa si chwila, w której wypado mu
zmierzy si po raz pierwTszy niejako oko w oko z br. Hammer-
steinem i Bachem.

Jeeli Wessenberg jako minister - prezydent tak ju wy-

niós generaa Hammersteina, e. jak widzielimy w reskryptach

na pocztku tego rozdziau przytoczonych, niejako postawi go po
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nad gubernatora Wacawa Zaleskiego, to czegó dopiero nie wy-

padao oczekiwa po Bachu w chwili, gdy genera ten, speniwszy

cile instrukcye wszechwadnego ks. Windischgnitza, zaskarbi

sobie jego zaufanie i uznanie gono wypowiadane! A nadto caa
sytuacya uprawniaa niejako Bacha do zaostrzenia rygoru rzdów
wojskowych. To te w pierwszych dniach czerwca 1849 r. wysto-

sowa on na razie do samego tylko generaa Hammersteina na-

stpujcy reskrypt albo raczej nastpujce penomocnictwo

:

„Wewntrzne pooenie Galicyi w zwizku z komplikacy na

Wgrzech, blisk ju przesilenia, przybiera tak niebezpieczny i po-

wany charakter, e pochania uwag rzdu w najwyszym stopniu

i wkada na obowizek niepomijania adnego rodka czujnoci

i nacisku, aby z grocemi ztamtd niebezpieczestwami w por
mona byo sic zmierzy. Wasza Exc. zna to pooenie tak do-

brze, jak najwysza wadza pastwowa w Wiedniu a prawdopodo-

bnie nawet lepiej od niej. Nie potrzebuj zatem W. Exc. szeroko

przedstawia, e Galicya w niszych warstwach spoecznych po-

siada ludno szczepu wiernego i rzdowi oddanego, w rednich

za a szczególnie w wyszych klasach liczy wielu zwolenników

europejskiego stronnictwa przewrotu, midzy nimi wielu zdecydo-

wanych, monaby nawet powiedzie desperackich, charakterów, e
dalej panujce w tych klasach wzburzenie podsycane jest zewszd

przez licznych rossyjsko- polskich wychodców, którym Austrya

w ludzki ale le odpacony sposób uyczya schroniska, e wre-

szcie wgierscy emissaryusze i wgierskie pienidzed nieprzerwa-

nie do podminowania gruntu we wszystkich czciach Galicyi, e —
jednem sowem — czynniki te nie zaniedbuj adnej sposobnoci

do zaoenia miny, która miaaby na tyach armii rossyjskiej,

szczególnie w razie czciowej klski jej oddziaów, wybuchn
i wszystko dokoa gruzami zasypa. Jestto rzecz naturalna, e ten

niebezpieczny stan w Galicyi niepokoi Cesarza rossyjskiego, któ-

rego wierne wojska maj w Wgrzech rozpocz walk o prawo

i porzdek, jestto, powtarzam, rzecz naturalna, e Cesarz rossyjski

zaniepokojony tym stanem rzeczy stawia wobec nas suszne da-
nie, aby ze strony rzdu ile monoci postarano si o dostateczne

zabezpieczenie tyów jego armii. Na W. Exc. jako na dowódzcy

wojsk w tern, legalnie w stanie wojennym znajdujcem si, Króle-

stwie ciy obowizek postarania si o takie zabezpieczenie w naj-

peniejszej mierze a z drugiej strony wanie ów stan wojenny

i wypywajce ze atrybucye rzdowe dostarczaj W. Exc. wszel-

kich rodków do osignicia celu. W. Exc. otrzymuje zatem ni-
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niejszem wskutek najwyszego rozkazu od rady ministrów specyalne

apowanienie i polecenie, aby: 1° wszystkich rossyjskich i pol-

skich poddanych, co do których zachodz podejrzenia politycznej

natury, bez dalszego dochodzenia kaza' aresztowa i podczas trwa-

nia obecnego przesilenia przytrzyma w sposób zabezpieczajcy

przed ucieczk: 2° takich poddanych rossyjskich i polskich, któ-

rych wydania zadanoby ze strony Rossyi na podstawie traktatu,

wydawa wadzom rossyjskim w tym celu wskazanym: 3° w wy-

padkach, w których do wykonania takich zarzdze w poszczegól-

nych miejscowociach wasne rodki administracyjne i wojskowe

okazayby si niedostatecznemi, zawezwra cesarsko- rossyjskie woj-

sko do pomocy ;
4° w ogóle podwoi czujno i surowo w tym

celu. aeby wszelkie podburzanie w prowincji, pochodzce od wa-

snych lub obcych poddanych, zostao poskromione, winnych zbro-

dni tego rodzaju uczyniono nieszkodliwymi przez przykadne uka-

ranie a wiernych poddanych cesarza zabezpieczono przed nieszcze-

snemi nastpstwami chybionych spisków."

Reskrypt ten, wydany po za plecyma szefa kraju, musia by
okrycie przez generaa Hammersteina wywoany. Wielkorzdcy

wojskowemu zaleao bowiem bardzo na tern. aby jaknajwicej woj-

ska z Galicy i wysa do Wgier, gdzie kampanie rozpoczto wcale

niedostatecznemi siami. Br. Helfert w dziele swojem o r. 1848

wynosi pod tym wzgldem generaa Hammersteina jako wzór nie-

docigniony a poniewa autor ten rozporzdza calem archiwum

domowTem ks. Windischgratzów, wic zapewne ztamtd, mianowi-

cie z tajnych raportów br. Hammersteina i pochwalnych listów

ks. Alfreda Windischgratza czerpa swoje informacye. W skutek

znacznego osabienia zaóg galicyjskich wypado pomyle o za-

bezpieczeniu tyów armii rossyjskiej w inny sposób. I pod tym

wzgldem br. Helfert daje autentyczne wyjanienie, nadmieniajc,

e genera Hammerstein liczy na pomoc wojska rossyjskiego. Br.

Helfert mówi o tern wszystkiem tak spokojnie, jakgdyby to nie

uchybiao Austryi, e rzd jej obcemu mocarstwu pozwala wyr-

cza ^i w penieniu fnnkeyi policyjnych, e zatem poniy mo-

carstwowe stanowisko Austryi tak, jakgdyby ona spada do roli

ówczesnych ksistw naddunajskich, otwartych na ocie gospodarce

rosyjskiej. Hr. Gouchowskiemu przypomnia si moe bliszy przy-

kad analogiczny, nieszczsne czasy przedrozbiorowe w Polsce,

kiedy to w podobny sposób rossyjscy generaowie i dyplomaci

rozgospodarowali sie w upadajcem ju pastwie. Analogia ta na-

rzuca sie musiaa hr. Gouchowskiemu zwaszcza wtedy, kiedy nie
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wiedzc nic o tych zarzdzeniach Bacha bawi jako szef kraju

w migrodzie, gdzie car Mikoaj I. oglda i egna wojska swoje

do Wgier idce. Tam na audyencyi poegnalnej u cara usysza
hr. Gouchowski z ust jego alluzye o wchodzcej w ycie dyktatu-

rze rossyjsko -Hammersteinowskiej mniej wicej w tych sowach:

„Oczyszczeniem kraju z ywioów porzdek zakócajcych zajmie sic

ju sam genera Hammerstein !" Gdy dotknity przebiegiem tej au-

dyencyi i w ogóle przyjciem u cara Mikoaja I.
x
) hr. Gouchow-

ski powróci do Lwowa, mia ju w aresztowaniach, dokonanych

bez jego wiedzy i to przy rossyjskiej interwencyi wojskowej, fakta

pozytywne, usprawiedliwiajce najprzykrzejsze przypuszczenia. Naj-

wiksz sensacye wywoao aresztowanie generaa Józefa hr. Za-

uskiego. Poczucie osobistej godnoci, dranite widocznie ju na

audyencyi u cara Mikoaja L, czyo si ze wiadomoci, e cho-

dzi tutaj take o zagroone interesa moralne kraju i pastwa,

o powag wadzy krajowej, któr sam reprezentowa, i o powag
pastwa, o której nie pamitano w Wiedniu w chwili wzywania

pomocy wojskowej przeciw Wgrom. Nadesza zatem chwila i sy-

tuacya, w której hr. Gouchowskiemu zmys polityczny i rozum

stanu kazay postawie kwesty na ostrzu i zmierzy si z potg
dyktatury wojskowej generaa Hammersteina, aby albo ocali okro-

jon ju przez sam fakt stanu wojennego wadz swoj, albo pa
z honorem. Postawi tedy hr. Gouchowski wprost kwesty gabi-

netow pismem do ministra Bacha z 22. czerwca 1849 r., trzy-

nianem w tonie stanowczym i energicznym. Oto dosowny prze-

kad tego pisma

:

„Kiedy 17. czerwca 1849 r. po raz ostatni stanem w mi-
grodzie przed Najjan. Cesarzem rossyjskim, raczy tene nadmie-

ni, e genera komenderujcy br. Hammerstein otrzyma jakiiaj-

rozleglejsze penomocnictwo co do oczyszczenia kraju z ywioów
porzdek zakócajcych. Oznajmienie to zdziwio mi bardzo, gdy

r
) Z opowiada osób wtajemniczonych w ówczesne wypadki i sto-

sunki hr. Grouchowskiego wiadomo autorowi, e car Mikoaj L mia
jeszcze powód osobisty do nieufnoci lub co najmniej oziboci dla szefa

Gralicyi. Kiedy bowiem na jednym z obiadów dworskich car Mikoaj I.

odezwa si o generale Skrzyneckim niechtnie jako o zdrajcy, hr. GrO-

uchowski nie zawaha si zasoni go temi sowy: „Najj. Panie, z ge-

neraem Skrzyneckim cz mi wzy pokrewiestwa!" Car umilk' na

te sowa, ale w nastpnych zaproszeniach na obiady t. j. przy wyzna-

czaniu miejsc przy stole da hr. (jouehowskiemu uczu swoje niezado-

wolenie.
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zgol nic o tem nie wiedziaem a p. genera komenderujcy, jak-

kolwiek obecny w migrodzie, nic mi o tem nie wspomnia i do

tej chwili unika wszelkiej sposobnoci, przy której w rozmowie ze

mn chociaby sówkiem móg dotkn tej sprawy. Pu powrocie

do Lwowa dowiedziaem si z pisma prezydyum generalnej ko-

mendy, e wskutek polecenia Cesarza rossyjskiego i reklam a cvi ks.

Paskiewicza komenda ta zarzdzia przez komend miasta Krakowa

aresztowanie Moszyskiego, który przed laty za polityczne prze-

stpstwa przebywa' w zakadzie karnym na Uralu a obecnie zaj-

mowa si ma zbieraniem zapomóg pieninych dla polskiej emi-

gracyi. Dalej dowiedziaem sie z relaeyi starosty tarnowskiego, e
wskutek podobnego polecenia na rozkaz generaa komenderujcego

w Siedliszowicacli zosta' przez c. k. wojsko przy interwencyi ros-

syjskiego oficera oraz urzdnika kameralnego uwiziony i do twier-

dzy Zamocia w Królestwie Polskiem wywieziony Józef lir. Zauski,

starzec przeszo 60-letni, który posiada obywatelstwo austryackie.

nie wdawa si, ile mi wiadomo, w adne knowania a natomiast

na kilkakrotn wyran prob J. Exc. lir. Stadiona obj w kwie-

tniu z. r. komend gwardyi narodowej we Lwowie i zoy j
w sierpniu z. r. z wasnego popdu, aby usun si do majtku

swojego. Hr. Zauski napisa do mnie z Ezeszowa list. który w za-

czeniu przedkadam W. Exc. Nieznajc ani waciwego przebiegu

ani powodu powyszych do mojej wiadomoci podanych faktów,

które wedug mojego przypuszczenia opiera si musiay na po-

wyej wspomnianych instrukeyach, zamierzaem wanie co do ich

treci zasign informacyi u Wys. Ministerstwa spraw wewn-
trznych, kiedy tymczasem radca kameralny Weiss *) przyniós mi

pismo W. Exc. z kopi pisma wystosowanego do br. Hammersteina

a zawierajcego potrzebne mi informacye. (Nastpuje cytat caej

powyej podanej instrukcyi) . . . Wedug dalszego brzmienia tego

pisma zostao ono jedynie do br. Hammersteina z tego powodu

wystosowane, e kraj znajduje si w stanie wojennym a na br.

Hammersteinie jako na komendancie wojsk w kraju ciy obowizek

denia do wytknitego celu wszelkiemi z mocy stanu wojennego su-

cemi mu atrybucyami rzdowemi. Dotd zarzdzenia, zmierzajce

do utrzymania spokoju, porzdku i bezpieczestwa w kraju, wyda-

way i przeprowadzay obie wadze krajowe w najcilejszeni po-

r
) W aktach niema wyjanienia powodu, dla którego pismo mini-

steryalne dorczone zostao hr. Grouchowskiemu t w kadym razie nie-

zwyka drog.
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rozumieniu. Wydalenie polskich wychodców i innych obcych y-
wioów przeprowadzao prezydyum krajowe a genera komenderu-

jcy otrzymywa odnone referaty do przejrzenia. Ze postpowaem
przytem, majc gównie interesa kraju na oku. z wszelk energi

i nie powodujc si niewczesnenii wzgldami, o tein wiadomo

Wys. Ministerstwu z moich poprzednich relacyi, stanowicych do-

wód, e nie kierowaem sie takienii wzgldami nawet wtedy, gdy

samo Wys. Ministerstwo zdawao sie skania do pewnej powol-

noci. Faktycznie przebywaj w kraju tylko tacy wychodcy, któ-

rzy albo od kilku lat posiadaj specyalne pozwolenie na pobyt

w kraju a obecnie otrzymali nowe karty pobytu, albo dopiero

w roku ubiegym przybyli do kraju i na podstawie zapewnionego

utrzymania, spokojnego zachowania sie i kaucyi 1000 zr. m. k.

w gotówce zoonej uzyskali pozwolenie na pobyt stosownie do

polece ministeryalnyeh. e przy wystawianiu kart pobytu a nawet

przeciw osobom, posiadajcym ju takie karty, postpowano z wszelk

surowoci, na to dowodem ta okoliczno, e nawet osoby, na

mocy dawniejszych zezwole od lat ju osiade i poytecznie za-

trudnione, oraz osoby, które wieo uzyskay karty pobytu, zostay

bezwzgldnie uznane za pozbawione tych kart i z kraju wydalone,

skoro tylko ich zachowanie si nie odpowiadao wymaganiom,

jakie wród dzisiejszych stosunków politycznych susznie wobec

nich mogy by stawiane. Pojmuj dobrze nieodzown konieczno,

eby tyy armii ces. rossyjskiej. jeeli ona ma na Wgrzech z po-

wodzeniem operowa, byy zupenie zabezpieczone przed wszelkiem

niebezpieczestwem niepokojów. I to take jasnem jest, e rzd
ces. austryacki w dzisiejszych stosunkach okazuje si wobec rzdu

rossyjskiego skonnym do niejednego ustpstwa, które w innych

czasach nie byoby przyznane. Jednake w razie niezmiennego

utrzymania w mocy i jaknajkonsekwentniejszego przeprowadzenia

powyej przytoczonych postanowie ucierpiaby nasz rzd — mu-

sze to otwarcie wyzna — na uczciwoci i godnoci (Bedlichkcit

nad Wiirde), wiec na zaletach, które go zawsze i wród wszel-

kich stosunków zdobiy a które wiat zawsze mu przyznawa, kiedy

tymczasem ta ujma mogaby by ominita a cel zostaby mimo to

osignity. W kraju przebywaj osoby, które niegdy byy podda-

nymi rossyjskimi i wskutek nieszczsnych zaburze ojczyzn opu-

ciy a którym nadano bd to specyalne pozwolenia na pobyt,

bd to nawet obywatelstwo austryackie. Osoby te wskutek tego

ju od lat przebywaj spokojnie w kraju. Wobec obu tych kate-

goryi osób ma rzd obowizki, mianowicie obowizek ochrony
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wolnoci osobistej. Nikogo z obu tych kategoryi rzd nic mógby
osoni, lecz wszyscy byliby zdani na lasko dowolnoci, od której

byoby zalenem, czy kto ma by uwiziony i trzymany w wizie-

niu w kraju lub w pewnej miejscowoci Rossyi, czy wreszcie ma
by formalnie Rossyi wydany. Sposób wykonania takich zarz-

dze, które nastpowayby teraz niezalenie od politycznej wadzy
krajowej, nie daje zgoa adnej rkojmi, e wszystko dokona si

bez wszelkich uprzedze, bez powzitego z góry postanowienia

i bez wszelkiej namitnoci. Wadza polityczna, której naley si

co najmniej takie same znaczenie, jak wojskowej wadzy krajowej,

zostanie w sprawach wchodzcych w waciwy jej zakres zupenie

pominita a nawet wystawiona na samowolne kompromitowanie

ze strony wadzy wojskowej, gdy od ostatniej zalee bdzie od-

bieranie kart pobytu, nawet za zgod komenderujcego generaa

wydanych. Wskutek takiego postpowania prezydyum krajowe sta-

noby wobec kraju w faszywem wietle, którego renex na

cay rzd musiaby by najniepomylniejszy. Prezydyum kra-

jowe bowiem, dziaajc tylko w wykonywaniu wyszych rozkazów.

cignoby na siebie podejrzenie, e naduyo zaufania w tym

celu. aby z tym pewniejszym skutkiem wymierzy cios zgubny.

Emigracya pozostawiona w kraju za zezwoleniem rzdu w regule

skada si z osób, które z biegiem czasu ochony i orzewiwszy

si stoj zdaa od dalszych dziaa politycznych. Jeeli rzd pod

naciskiem okolicznoci danej chwili nie jest ju w stanie do-

trzymywa duej przyrzeczenia tym osobom danego, to naleao
raczej kademu to otwarcie i bez ogródek powiedzie oraz stano-

wczo zarzdzi skonfinowanie kadego w innej prowineyi, lub na-

wet stosownie do zachodzcych okolicznoci zupene wydalenie

z monarchii. Niewtpliwie kady byby si pogodzi ze swoim lo-

sem chtnie i bez oporu, gdy kady zrozumiaby to dobrze, e
w stosunkach danej chwili pewne zarzdzenia okaza si mog
nieodzownemi. Prezydyum krajowe byoby przestrzegao takiego

postpowania a skutek byby osignity bez ujmy dla godnoci

i prawoci rzdu. Czas jeszcze opini t w czci ocali. Uwaam
przeto za mój obowizek otwarcie przedstawi moje zapatrywania

i odwoa si do potnego wpywu Waszej Excellencyi w tym

<m'1u. aby wybrana zostaa droga przezemnie wskazana i aby wyko-

nanie powyszych cikich wprawdzie ale nieodzownych zarzdze
poruczone zostao wadzom politycznym, które jak dotd tak i na-

dal dziaayby zawsze w najcilejszem porozumieniu z p. komen-

derujcym generaem. Cae ycie moje suyem cesarskiemu rz-
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dowi z najszczersz ulegoci, wszdzie staraem si w miar sil

broni i przestrzega interesów, powagi i godnoci rzdu, co te
rzeczywicie powiodo mi si wobec nieuprzedzonych i otwartych

obywateli, chociaby oni z syinpatyami nie zwracali si ku rz-

dowi austryackiemu. Mniemam, e dotd nie daem adnego po-

wodu do jakiegokolwiek powtpiewania o moich szczerych i uczci-

wych zasadach a wytrwanie w nich do koca jest mojem najsil-

niejszem postanowieniem. Jednake musz przytem otwarcie wyzna,

e w razie, gdyby postanowienia zawTarte w pimie do p. komen-

derujcego generaa miay by niezmiennie utrzymane w mocy.

nie mógbym ju duej z godnoci pozostawa na czele tej pro-

wincyi i musiabym prosi o dymissye z mojego stanowiska urz-

dowego."

Gdyby z owych czasów smutnych ten jeden tylko dokument

pozosta by dla historyka, ju ztd mógby on tak samo, jak ana-

tom z odgrzebanej koci zwierzcia przedpotopowego ukada cay

szkielet, odtworzy obraz a przynajmniej gówne rysy obrazu

ówczesnej sytuacyi. Narzucaj si bowiem niejako same nastpu-

jce rysy charakterystyczne: po pierwsze anarchiczny system rz-

dzenia, w którym naczelna wadza krajowa poddana zostaje niejako

pod komend naczelnika siy zbrojnej, powtóre nielojalno osobi-

sta albo raczej konspiratorska skryto tego naczelnika, który nawel

w poufnej rozmowie z szefem kraju nie zdradza si ze swojemi

wyjtkowemi atrybucyami, po trzecie brutalizm ówczesnej dykta-

tury wojskowej, po której dowolnoci szef kraju obawia si wprost

kompromitacyi wadzy cywilnej i rzdu, po czwarte nizki poziom

rozumu stanu u góry, gdzie pocztkowo nie razio tak widoczne

ponienie godnoci pastwa, jakiem byo oddanie Galicji pod po-

licyjny protektorat cara Mikoaja I., po pite wreszcie wyszo
lir. Gouchow7 skiego w ówczesnym wiecie urzdowym monarchii,

wyszo polityczna, objawiona w tern tak stanowczem ujciu si

za powag i honorem pastwa, i wyszo moralna oparta na wia-

domoci lojalnego speniania obowizków, wic umoliwiajca po-

stawienie kwestyi gabinetowej. eby ten konflikt skoczy si móg
dymissy br. Hammersteina, o tern nr. Gouchowski nawet myle
nie móg. Samo wydobycie si z pod jego komendy, samo uznanie

równorzdnoci szefa kraju z generaem komederujcym byo

w ówczesnym skadzie rzeczy ju wielkim tryumfem.

Stawiajc kwesty gabinetow, lir. Gouchowski dziaa nie

ab irato, lecz z mezk determinacj. To te przerzuciwszy si raz



79

w rolo zaczepii;i, idzie dalej w tym kierunku i pisze w cztery dni

póniej (26. czerwca 1848 r.) do ministra Bacha:

„Dokonane na rozkaz Cesarza rossyjskiego przez sam tylko

w ladze wojskowa przy interwencji rossyjskiego oficera uwizienie

i wywiezienie do Zamocia byego generaa polskiego Józefa hr.

Zauskiego wywoao w kraju wielk sensacj. Opinia podnosi sa-

bo rzdu i mniema, e Galicya odtd pozostawa moe bdzie

podoimi jak Modawia i Wooszczyzna pod protektoratem rossyj-

skim a rzd austryacki moe ju nigdy nie odzyska dawnej nieza-

lenoci w tym kraju. Wskutek tego mieszkacy kraju w wielkiej

liczbie czuj si zagroeni w swojej wolnoci osobistej, uwaaj
sic za oddanych obcej samowoli i nie oczekuj adnej opieki od

wasnego rzdu. W tern pooeniu znajduj si szczególnie wszy-

scy, którzy dawniej zostawali w stosunkach z rzdem rossyjskim

a póniej zostali obywatelami austryackimi. Celem uniknicia nie-

przyjemnoci i zawika osoby tej kategoryi staraj si kraj opu-

ci i schroni za granic lub w innej prowincyi monarchii.

W tym ostatnim wypadku jednak osoby te zawsze jeszcze byyby
przejte obaw, czy take w innych prowincjach nie bdzie do

nich zastosowane takie samo postpowanie. Prosz tedy o wydanie

pasportów, których adn miar odmawia im nie mog. Ksi
Leon Sapieha otrzyma ju pasport do Anglii a byy komendant

gwardyi narodowej we Lwowie, c. k. genera - major ad honorcs

Roman Wybranowski, do Marienbadu; pierwszy wyjecha ju z jak-

n aj wikszym pospiechem a drugi take niezwocznie odjedzie.

Ksi Adam Lubomirski prosi o wydanie pasportu do Niemiec.

Poniewa jego zachowanie si w r. z. nie byo cakiem legalne,

przeto wystawiem mu pasport do dolnej Austryi."

Najbliszem nastpstwem energicznego wystpienia hr. Go-

ucliowskiego w sprawie wywiezienia hr. Zauskiego byo udziele-

nie si sensacyi nawet Wiedniowi. W usunej dla rzdu prasie

ówczesnej próbowano uspokoi opini twierdzeniem, e hr. Zauski

nie jest poddanym austryackim, lecz rossyjskim. Ze stanowiska

zajtego przez hr. Gouch owskiego, ze stanowiska powagi i godnoci

pastwa, szczegó powyszy by waciwie pozbawiony znaczenia,

bo pastwo niezalene nigdy nie powinno zezwala na to, eby
na jego terytoryum obcy rzd chociaby co do swoich wasnych
poddanych wykonywa akta wadzy pastwowej. Dla Bacha jednak

szczegó ten by podanym pretextem, aby na energiczn rekla-

macj hr. Gouchowskiego odpowiedzie na razie przynajmniej

u sposób wymijajcy, albo raczej obliczony na takie przewlekanie
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sprawy, aby zataro si pierwsze wraenie faktu a zarazem umie-

rzy si dymissyjny impet hr. Gouch owskiego. Ale ten nie da
si zepchn ze swojego silnego stanowiska; nietylko nie przyo-

y rki do zamierzonego zabagnienia sprawy, lecz przeciwnie

zaraz nazajutrz po otrzymaniu wymijajcego pisma albo raczej

listu prywatnego od ministra Bacha odpowiedzia na urzdow re-

lacy, która stanowcz obron obywatelstwa austryackiego i w ogóle

praw hr. Zauskiego tak pokrzyowaa zamiary Bacha i tak w ogóle

odbija od zwykych w sprawach tego rodzaju kruczków biurokraty-

cznych, e godzi sio j tutaj w caoci przytoczy:

„Hr. Józef Zauski — pisze hr. Gouchowski 5. lipca 1849 r.

do ministra Bacha — syn zmarego c. k. tajnego radcy, podko-

morzego i kuchmistrza koronnego, Teofila hr. Zauskiego, urodzony

w Ojcowrie (pooonym w dawnej Galicyi a obecnie nalecym do

Królestwa Polskiego) w r. 1787, wychowywany by w c. k. tere-

zyaskiej akademii szlacheckiej, uda si w r. 1807 nielegalnie do

('wczesnego Xistwa Warszawskiego, wstpi tam do suby woj-

skowej, by onierzem francuskim, od utworzenia Królestwa Pol-

skiego zostawa zawsze w polsko- rossyjskiej subie a przed wy-

buchem powstania polskiego w listopadzie 1830 r. ustanowiony

zosta za zgod trzech mocarstw opiekuczych kuratorem uniwer-

sytetu wT Krakowie, gdzie te zamieszka. Zaraz po wybuchu po-

witania polskiego owiadczy si za spraw narodow, pospieszy do

Polski, gdzie przebywa duszy czas bez funkcyi a w kocu zo-

sta szefem polskiego biura informacyjnego i w tym charakterze

odda komendantom wane usugi swoj bystroci i trafnerai po-

mysami kombinacyjneiiii. Po upadku pow7stania Józef hr. Zauski

uda si z korpusem Rybiskiego i w listopadzie 1831 r. przyby

za pasportem pruskim do Galicyi, gdzie oprócz jego ojca, zmar-

ego w r. 1831, stale przebywa take te jego, hr. Przerbski.

W drodze kupna naby J. hr. Zauski dobra Jasienica (w obwo-

dzie sanockim), które przedtem jego ojciec posiada i opierajc si

na posiadaniu dóbr a przedewszystkiem na swojem pochodzeniu

od poddanego austryackiego. wniós prob o uznanie obywatelstwa

pastwowego. W traktowaniu tej sprawy rozstrzygajcym szcze-

góem byo nie posiadanie dóbr w Galicyi, lecz wanie to pocho-

dzenie w poczeniu z dalsz okolicznoci, e przeciw J. hr. Za-

uskiemu nie wdroono postpowania emigracyjnego z powodu samo-

wolnego wydalenia si z kraju. Uchwa gubernium z 15. stycznia

1833 r. zosta zatem J. hr. Zauski uznany za obywatela austrya-

ckiego a uchwa t zatwierdzon przez Arcyksiecia Ferdynanda
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zakomunikowano mu 23. lipca 1833 r. za porednictwem sanockiego

urzdu obwodowego. Józef lir. Zauski jest tedy rzeczywicie au-

striackim poddanym a dzienniki wiedeskie mylnie uwaaj go za

poddanego rossyjskiego Co najwaniejsza, to fakt, e obywatelstwo

austryackie nie zostao hr. J. Zauskiemu dopiero po powrocie do

kraju jako obcemu poddanemu nowo nadane, lecz uznano, i
obywatelstwo to posiadane przeze z tytuu urodzenia a niestracone

z powodu chwilowego pobytu w Polsce i nadal jest w mocy. Od

tego czasu Józef lir. Zauski zawsze stale mieszka w Galicyi i w cza-

sie pobytu swojego nietylko nie da adnego powodu do niekorzy-

stnego spostrzeenia pod wzgldem politycznym, lecz owszem zawsze

zachowywa si jako powolny prawom, spokojny i powany obywa-

tel pastwa. Te przymioty w poczeniu z okolicznoci, e podczas

zeszorocznych zamieszek pomidzy e. k. generaami nie byo w Ga-

licyi ani w stanie czynnym ani w pensyi adnego krajowca, spo-

wodoway byego gubernatora hr. Stadiona w kwietniu z. r. do

ustanowienia generaa Józefa hr. Zauskiego komendantem gwar-

dyi narodowej we Lwowie. W tym charakterze Józef hr. Zauski

a do dymissyi, udzielonej mu we wrzeniu z. r. na wasn prob
za zezwoleniem ministerstwa spraw wewntrznych, zachowywa sio

zawsze nieskazitelnie. Józef hr. Zauski w ostatnich czasach prze-

bywa w Siedliszowicach. w powiecie tarnowskim, i zosta tame
na polecenie komenderujcego generaa br. Hammersteina, który

w tej mierze otrzyma mia rozkaz od Cesarza rossyjskiego, przez

c. k. genera - majora Kargera przy interweneyi c. k. komisarza

stray skarbowej i jednego oficera rossyjskiego w wasnem pomie-

szkaniu uwiziony a potem zaraz do Zamocia wywieziony. Wedug
najwieszych wiadomoci hr. Zauski zosta na rozkaz Cesarza ros-

syjskiego z Zamocia do cytadeli warszawskiej odstawiony, gdzie

jako byemu cesarsko - rossyjskiemu generaowi ma mu by< : proces

wytoczony. Nie s mi dobrze znane szezególne powody, dla których

rzd rossyjski uwaa uwizienie hr. Zauskiego za rzecz tak wan.
Jakiekolwiek jednak przestpstwo ciyoby na nim, zawsze nie-

wtpliwym faktem pozostanie, e hr. Zauski jest poddanym au-

stryackim a jego wydanie Eossyi zostao, chociaby nawet uwi-
zienie miao by potrzebnem, dokonane w sposób sprzeczny z tra-

ktatami. Reklamacya zatem w tej sprawie ley w interesie powagi

c. k. rzdu anstryackiego."

Nie pomogy wszystkie wykrty ministra Bacha wobec faktu.

e hr. Gouchowsk i przypar ministerstwo do muru w imi takich

interesów politycznych, jak powaga i honor monarchii, na co

Agenor lir. Goacbowski. (j
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ówczesny premier austryacki, genera -dyplomata Felix ks. Schwar-

zenberg, marzcy o wyniesieniu Austryi na pierwsze stanowisko

pomidzy mocarstwami europojskiemi. szczególnie musia by dra-

liwy. Narzuca sin niejako domys, e to miae wystpienie hr.

Gouchowskiego zjednao sobie uznanie ks. Schwarzenberga pomimo

skrupuów, które ostatecznie i w nim odezwa si musiay na myl
o reklamacyi dyplomatycznej na rzecz polskiego generaa, które

jednak w takim dumnym patryocie austryackim, jakim by ks. Schwar-

zenberg, przed wzgldami na powag i honor pastwa umilkn
musiay. Trzeba byo na tym punkcie bezwarunkowo kapitulowa,

t. j. wej za porednictwem ambasady w Petersburgu na drog
reklamacyi dyplomatycznej. Car Mikoaj I. ustpi ale w ten spo-

sób, eby krok jego mia charakter nie ustpstwa, lecz aktu wspa-

niaomylnoci. Hr. Zauskiego kaza car stawi przed sd wojenny

w Warszawie a wydany przeze wyrok mierci ogoszono skaza-

nemu równoczenie z oznajmieniem, e zostaje uaskawiony. Sko-
czyo si na tern. e hr. Zauskiego wadze rossyjskie odstawiy do

granicy, zkd go odwieziono do Siedliszowic, na to samo miejsce,

gdzie nastpio nielegalne aresztowanie. Zabawnie wyglda forma,

w jakiej minister Bach zawiadomi o tern wszystkiem hr. Gou-

chowskiego. Na pozór negowa do ostatka obywatelstwo austryackie

hr. Zauskiego, ale w kocu doda, e rzd ze wzgldu na wzbu-

rzenie umysów wywoane tym taktem w Galicyi skoni si do

interwencyi. Nieche tedy hr. Zauski — tak mniej wicej napi-

sa Bach — zawdziczajc tylko naszej wspólnej energicznej obro-

nie ycie i wolno, bdzie przynajmniej za to wdziczny i niech

si teraz lojalnie zachowuje!

Eównoczenie ze zwyciztwem w sprawie hr. Zauskiego od-

niós hr. Gouchów ski take w sporze kompetencyjnym z genera-

em Hammersteinem takie zwyeieztwo, jakie tylko odnie móg
w danych warunkach. Bach w reskrypcie bardzo uprzejmym pro-

si go, aby nic zraa si przyznaniem Hammersteinowi wyjtko-

wych atrybucyi ze wzgldu na stan wojenny. W atrybucyach ych

zreszt zrobiono równoczenie z wszelk formalnoci biurokraty-

czn taki wyom, jakiego da hr. Gouchowski w kocowym
ustpie swojej relacyi z 22. czerwca 1840 r. Zarzdzio bowiem

ministerstwo, e wydalenie i kontinowanie niebezpiecznych osób

przeprowadzane by ma przez wadz wojskow tylko w porozu-

mieniu z szefem kraju i za porednictwem wadzy politycznej.

To te w lipcu 1849 r. hr. Gouchowski zawiadomi o tern wadze

obwodowa, wskazujc imiennie tych poddanych polsko-rossyjskich.
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którzy ze wzgldu na stosunki wyjtkowe i ich skompromitowanie

wobec rzdu rossyjskiego (udzia w powstaniu z r. 1831) musza

Austrye opuci. Wszystkim przyznano termin dwutygodniowy

i kazano przez Tryest za granic si wydali, „o ile kto z tych

osób nie przenosi wydania wadzom rossyjskini nad takie wy-

dalenie."

Tak tedy nr. Gouchowski zasoni bawicych w Galicyi emi-

grantów przed brutaln dowolnoci generaa Hammersteina, o ile

to tylko moliwem byo w tych smutnych czasach. A jednak wa-
nie z tej sfery dziaalnoci nr. Gouchowskiego i z tych cza-

sów jego przeciwnicy polityczni czerpali najczciej materya do

oskare. Opinia publiczna bya przystpn dla tych oskare, bo

nie znaa dobrze zakresu dziaalnoci Hammersteina. który w oczach

jej by tylko odpowiedzialny za zbombardowanie Lwowa i wybryki

onierskie.

W sprawie hr. Zauskiego zwyciztwo nr. Gouchowskiego

polegao, jak powiedzielimy, na tern tylko, e si wydoby z pod

przewagi Hammersteina. Wicej wtedy osign nie móg, bo i to

ju na ówczesne stosunki nazwa mona bardzo szczliwa — nie-

spodziank. To te na sprawie tej nie skoczyy si ani reklamacye

cossyjskie, ani zachcianki Hammersteina do „zrobienia porzdku"

w Galicyi a tern samem i do zatarcia poniesionej klski, do uchy-

lenia wyomu zrobionego w jego wszechwadnoci.

Na rozkaz cara Mikoaja I. przyby do Lwowa przy kocu
lipca 1849 r. rossyjski pukownik ksi Radziwi, i nie ogldajc
si na hr. Gouchowskiego zwróci si wprost do Hammersteina

z daniem, aby aresztowano wszystkie osoby, które tajna polieya

rossyjska wskazaa jako podejrzane o knowania spiskowe. Za po-

rednictwem swojego adjutanta a wic poniekd nawet z uchybie-

niem kurtoazyi nalenej szefowi kraju Hammerstein przedoy mu
swoj list proskrypcyjn, na której na pierwszem miejscu stao

nazwisko dr. Franciszka Smolki a po niem nazwisko dr. Floryana

Ziemiakowskiego. Karola Hubricha, Adolfa Leo i Karola Schnei-

dra. Fakt, e Hammerstein tym razem ju nie sam na wasn
rk przystpi do aresztowania osób wskazanych przez tajn poli-

cy rossyjska jako niebezpieczne, lecz przedtem opowiedzia si

szefowi kraju, stanowi pierwszy skutek praktyczny zwyciztwa,

odniesionego przez hr. Gouchowskiego w sporze o wywiezienie

hr. Zauskiego. Z aktów, rzeczy zupenie nic wyczerpujcych z tego

powodu, e wtedy wiele rozstrzygano w krótkiej drodze bez zby-

tniej pisaniny, wynika niewtpliwie, i hr. Gouchowski danie
o*
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Hammersteina od razu uzna eo do wszystkich powyszych osób

za niedo uzasadnione pozytywnemi datami. Jednake tylko co do

Smolki móg bez dania bliszych dochodze wystpi z tak do-

bitnera przedstawieniem niestosownoci arbitralnych kroków, które

jako skierowane przeciw byemu prezydentowi konstytuanty austrya-

ckiej, wice osobistoci poniekd sawy europejskiej zaywajcej,

sprawiyby powszechn sensacye i zaniepokojenie, e ostatecznie

Hammerstein musia ustpi. Za to wszyscy inni powyej wymi
nieni „spiskowcy" zostali — mimo zastrzee Gouchowskiego —
31. lipca 1840 r. aresztowani i wywiezieni do innych prowincyi

celem internowania na czas nieograniczony. Ale i tym razem

sprawka Hammersteina nie posza gadko. Gona ju wtedy av kraju

historya wywiezienia lir. Zauskiego do Warszawy i jego powrotu

do Galicyi mimo wydanego przez rossyjski sd wojenny wyroku

mierci, rzucia pewien cie na powag Hammersteina. Nie ucho-

dzia ju ona za tak nietykaln, eby ofiary jego arbitralnej suro-

woci nie miay nawet pokusi sio o legaln remonstracye. To

te dr. Ziemiakowski, wywieziony do Tyrolu tak pospiesznie, e
nawet interesów prywatnych uregulowa nie móg, wniós do mi-

nisterstwa bardzo energiczn remonstracye. Chodzio tutaj o posa

gonego ze swojej opozycyjnej roli w konstytuancie austryackiej,

wiec liczono sie w Wiedniu ze skarga i zadano od lir. Gouchów-
skiego relacyi w porozumieniu z Hammersteinem. Ten nie oglda-

jc sic na lir. Gouchowskiego, albo raczej widzc niezgodno

zda wykluczajc porozumienie sic. wystosowa sam do ministra

wojny (S. wrzenia 184i> r. relacye, w której wrzekomo uzasadnia

aresztowanie dr. Ziemiakowskiego i towarzyszy a w rzeczywistoci

tylko jaskrawo uwydatnia swoj dowolno. „W czasie — pisze Ham-

merstein — kiedy zacity opór buntowniczej zaogi Komorna w tak

opakany sposób sparaliowa plany cesarskiej siy zbrojnej i kiedy

w ogóle niepomylne jeszcze wtedy wyniki operacyi wywary ja-

wny wpyw na publiczn opinie w Galicyi, mianowicie w koach

polskich, uwaga moja musiaa by przedewszystkiem ku temu ce-

lowi skierowan, aby rozbudzone widocznie t krytyczn; faz ope-

racyi sympatye i spotgowane nadzieje stronnictwa przewrotu

wobec sprawy wgierskiej zostay jaknajenergiczniej stumione.

Wówczas to otrzymaem od bardzo powanych patryotów i od bar-

dzo wiarogodnycli organów rewelacy, e byy prezydent parla-

mentu Smolka miewa z dr. Floryanem Ziemiakowskim, gubernial-

nym praktykantem Adolfem Leo, z prywatysta Hubrichem i z synem

drukarza. Karolem Schneidrem, schadzki, które niezawodnie domy-
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la sic kazay zych i dla rzdu niebezpiecznych tendencji. Wtedy

to wanie zostao mi zakomunikowane najwysze yczenie Najjan.

Cesarza rossyjskiego, aby na tylach zjednoczonych armii surowo

nadzorowano i ile monoci z kraju wydalono wszystkie politycznie

niebezpieczne indywidua. Jako gówni podegacze i politycznie

niebezpieczne indywidua wskazane mi zostay powyej wymienione

i ze Lwowa wydalone osoby."

W relacyi Hammersteina jest jeszcze wzmianka o udziale,

jaki wydaleni mieli w knowaniach z r. 1846. Miaa ona na celu

nie tyle uzasadnienie zarzdze ju wydanych, ile takie nastroje-

nie ministra wojny, aby zapobieg powrotowi wydalonych do Lwowa,

do czego minister spraw wewntrznych, informowany przez szefa

kraju, widocznie skania si zaczyna. Osobliwie niebezpiecznym

wydawa si Hammersteinowi powrót dr. Ziemiakowskiego do

Lwowa, „gdy jako doradca prawny moe on we wszystkich ko-

ach ludnoci swojeiri spiskowemi dnociami wywiera wpyw
niebezpieczny w najwyszym stopniu, do czego najlepszym pre-

textem byoby komunikowanie si z klientami a do czego wymo-

wny Ziemiakowski dyby z ostentacy politycznego mczennika."

Wtedy jednak Hammerstein ju nie lekceway sobie ewen-

tualnej interwencyi hr. Gouchowskiego w7 sprawach przez siebie

rozstrzygnitych, bo dodaje — do czego w relacyi do ministra

wTojny wystosowanej waciwie nie byo powodu — to swoj drog
obudne zapewnienie, e „od chwili ogoszenia stanu oblenia

szczególnie pamita o tern, aby wszelkie zarzdzenia w sprawach

publicznych zawsze nastpoway w porozumieniu z politycznym

szefem kraju."

Odpis tej relacyi swojej przesa Hamnierstein hr. Gouchow-
skiemu, który pismem z 13. wrzenia 1849 r. zwróci si do mi-

nistra spraw wewntrznych i rzecz przedstawi tak, e niepotrzeba

nawet wielkiej przenikliwoci biurokratycznej, aeby dostrzedz, i
pomimo wszelkiej kurtoazyi urzdowej w formach antagonizm oso-

bisty miedzy hr. Gouchowskim a generaem komenderujcym wcale

nie usta. „Dnia 30. lipca — pisze hr. Gouchowski do ministra

Lacha — przyby do mnie major Heimerle i oznajmi mi z pole-

cenia generaa komenderujcego barona Hanimersteina, e interesa

publicznego spokoju i bezpieczestwa wymagaj tego, aby znane

ju z poprzednich procesów o zdrad stanu cztery osoby (Ziemia-

kowski, Hubrich, Leo i Schneider) zostay uwizione, gdy odby-

waj czste schadzki u usunitego od suby wojskowej starszego

lekarza, Bernatzkiego, który swoj opini i zachowaniem pod wzgl-
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dem politycznym cign na siebie podejrzenie. Zapytany o zda-

nie owiadczyem, e o ile zarzdzenie to br. Hammerstein uwaa
za potrzebne dla bezpieczestwa miasta i kraju, nie mam nie do

nadmienienia, skoro wedug wysokiej instrukcji ze wzgldu na wy-

jtkowe pooenie prowincji z powodu stanu wojennego zdanie

generaa komenderujcego ma by rozstrzygajce w zarzdzeniach,

dla publicznego bezpieczestwa wyda si majcych. Nie mogem
jednak pomin uwagi, e wobec publicznoci byoby poda nem,

aby dane uwizienie poparte zostao jakiemikolwiek pozytywnemi

spostrzeeniami co do niebezpiecznego postpowania tych osób a to

tern wicej, e nic o tern niewiadomo, eby wspomniane schadzki

u Bernatzkiego miay by niebezpieczne. Uznaem zatem za rzecz

stosown, aby owe osoby byy co do swoich schadzek nadzorowane

i aby przeprowadzono rewizye domowe, które w czasie stanu obl-

enia wród wszelkich okolicznoci daoby si usprawiedliwi. Dal-

sze zarzdzenia naleaoby potem wyda wedug wyniku rewizji.

Czy wskutek tej uwagi mojej zarzdzono jakie dochodzenie, o tern

aiemam adnej wiadomoci. Nazajutrz jednak otrzymaem donie-

sienie policyjne, e owe cztery osoby zostay aresztowane. Tego
dnia (31. lipca) otrzymaem od br. Hainmersteina pismo z oznaj-

mieniem, e jestto w interesie publicznego spokoju i bezpiecze-

stwa nadzwyczaj potrzebnem, aby owe osoby zostay jaknajprdzej

z Galicyi wydalone. Pismo to zawierao dalej danie, abym za-

rzdzi to wydalenie. To te w myl wysokich polece nie omie-

szkaem zaraz zarzdzi koniinowania aresztowanych w miejscowo-

ciach, które samo Wys. Ministerstwo na podobne ewentualnoci

zalecio. Podajc to do wiadomoci W. Exc, nie myl tern bynaj-

mniej wzbudza mniemania, jakobym by przekonany, i wspo-

mniane osoby s niewinne i wcale adnej nie wzbudzay wtpli-

woci. Antecedencye ich owszem s tego rodzaju, e cisy nadzór

by potrzebny. Wszystko przemawia si zdaje za tern, e Ziemia-

kowski take w ostatnich czasach zostawa w cisych stosunkach

z stronnictwem rewolucyjnem. Zachowanie si Hubricha w r. 1848

nie byo bynajmniej spokojne. Da on si uy na agitatora w ko-

ach proletaryatu i, jak mówiono, mia sta na jego czele podczas

rozruchów lwowskich z 2. listopada 1848 r. O zachowaniu si Adolfa

Leo od jego wstpienia do suby pastwowej nie doszo nic nie-

korzystnego do wiadomoci wadz a Schneider przez duszy czas

przebywa w majtku swojego ojca w Grzdzie (w obwodzie lwow-

skim), nie cigajc na siebie adnego podejrzenia. Sdz tedy, e
ze wzgldu na publiczno naleao przed zarzdzeniem rodków
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obecnie zastosowanych poczyni badania i dochodzenia a dopiero

na ich rezultacie oprze dyspozycye. Zwróciem na to uwag, a nie

moja to wina, e rzecz nie wesza aa to drogo, lecz zaraz bez

uwzgldnienia mojej uwagi i bez mojej dalszej interwencji zasto-

sowano zamierzone rodki. Nie mogem sio owiadczy przeciw

tym rodkom jako faktowi ju dokonanemu a to tern mniej, ile e
Wys. Ministerstwo wyranie przepisao mi t dyrektywo, i we

wszystkich podobnych sprawach, tyczcych sio spokoju i porzdku,

opinia generaa komenderujcego ma by rozstrzygajca. Wywie-

zienie aresztowanych do innych prowincyi byo tylko koniecznem

nastpstwem samego aresztowania a do zarzdzenia wywiezienia

wedug dania br. Hammersteina byem obowizany rozporzdze-

niem ministeryalnem. Ograniczywszy si tedy do samego skonfino-

wania wspomnianych czterech osób wedug danej mi instrukcyi,

nie mog co do samego przebiegu taktu da adnego usprawiedli-

wiajcego wyjanienia. Ile mi wiadomo, po wywiezieniu are-

sztowanych nie prowadzono adnych dochodze co do ich zacho-

wania si lub winy. Wadza polityczna dochodze takich prowa-

dzi nie moga. g(h' nie spowodowaa ona aresztowania. Wypywa
ztad. e cae to zarzdzenie jest tylko rodkiem prewencyjnym,

który na czas wojny wgierskiej uznany zosta przez br. Hammer-

steina za potrzebny dla spokoju i bezpieczestwa miasta Lwowa
i kraju a obecnie mógby ju by zaniechany. Co do kwestyi, czy

wymienione osoby rzeczywicie wywiezione zostay z Galicyi z ta-

kim popiechem, e nie pozostawiono im do czasu do zabrania

przedmiotów potrzebnych na drog i do duszego pobytu poza

domem l
), z mojej strony nie mogem si nic pewnego dowiedzie,

gdy aresztowanie dokonane zostao przez o. k. wojskowe organa.

Te tylko pewna, e aresztowani wywiezieni zostali ju 1. sierpnia

b. r. po godzinie 10 wieczorem szybkowozami i e rzecz caa tra-

ktowana bva z wielka rezerwa."

Jeeli myl cofniemy sio w te smutne czasy i ztamtad za-

czerpniemy kryterya do oceniania aktów tego rodzaju, to i w po-

wyszem pimie br. Goluehowskiego uderzy nas musi miay ton

krytyki arbitralnego postpowania wszechwadnego br. Hammer-

steina a to tern wicej, e w tym wypadku niemona ju byo

jak w sprawie hr. Zauskiego wytoczy do walki tak cikiej broni,

jak wzgldy na powag i honor pastwa, e dalej krytyka taka

porednio stanowia ujcie sio za osobami posdzonemi o spiskowanie

Vi Zarzut ten mieci sir w skardze dr. F. Ziemiakowskiego.
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na tyach armii operujcej w Wgrzech, wic za indywiduami,

wówczas w pojciu nietylko Hammersteina lecz w ogóle rzdu nie-

jako wyjtemi z pod prawa.

W danych stosunkach by to ju sukces znaczcy, e mini-

sterstwo nie zadowolio si arbitralnem zaatwieniem skargi Zie-

miakowskiego w powyszem pimie Hammersteina, lecz owszem

oceniajc naleycie zastrzeenia zawarte w relacyi lir. Gouchów -

skiego, zadao dalszych wyjanie i uzasadnienia wydanych za-

rzdze. Nastpia dalsza wymiana pism midzy hr. Gouchowskim
a Hammersteinem, której zakoczenie stanowczo ju wypado na

korzy pierwszego. Haminerstein bowiem w swojej relacyi do mi-

nisterstwa wojny z 18. kwietnia 1850 r. nie moe na usprawiedli-

wienie swoje dostarczy konkretnych faktów, lecz tylko powouje

sie na poprzednio podniesione ogólnikowe donosy o schadzkach

spiskowych, dodajc przytem, e donosiciele s ludmi powanymi,

ale z obawy przed „namitn, czsto niebezpieczn dla ycia zo-

ci polskiej demokracyi" nie dali si „za adn cen" nakoni
do zoenia, protokoowanych zezna przeciw Ziemiakowskiemu

i towarzyszom. Do relacyi swojej doczy Haminerstein pismo pre-

zydyum sdu krajowego, nieznane zupenie hr. Gouchowskiemu

i widocznie in usum wadzy wojskowej wystawione, w którem Zie-

miakowski nazwany jest „koryfeuszem stronnictwa przewrotu, roz-

wijajcym najruchliwsz akcy celem wpojenia swoich wrogich

rzdowi opinii i dogmatów demokratycznych w bardzo przychylne

dla nich warstwy spoeczne." Metod oniersk zasania w kocu
Haminerstein swój odwrót w tej sprawie ogólnemi oskareniami,

w których ju szczerze przyznaje sie do zupenej samowoli. „Gdy

chodzi — tak opiewa to ciekawe zeznanie — o zastosowanie poli-

tycznych rodków bezpieczestwa, sposób postpowania niemoe sto-

sowa si do kryteryów cisego udowodnienia faktów sdowo- kar-

nych. W kraju, w którym ywioy przewrotu tak gboko zapuciy

korzenie, gdzie, jak to podczas trwania stanu oblenia codzienne

dowiadczenia wykazuj, starzy spiskowcy nie chc zaniecha wro-

gich rzdowi dnoci, lecz owszem wystpuj cigle z nowcuii

ideami, które na tle stereotypowego szalonego planu przewrotu

utrzymuj stronnictwo rewolucyjne w gorczkowej egzaltacyi, wa-

dza pastwowa znale sie musi w sytuacyi, zniewalajcej do uycia

w interesie publicznego spokoju i bezpieczesfwa rodków zapobie-

gawczych, zapewniajcych ten skutek, e za pomoc przykadnej

surowoci stumiona zostaje pokusa do naladownictwa w knowa-

waniaeh. do schadzek politycznych i niebezpiecznych spisków." Po
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tem przyznaniu si do onierskiej bezwzgldnoci nastpuje owiad-

czenie, e skoro ministerstwo w myl opinii hr. Gouchów skiego

wydaje sir skonnem do zezwolenia., aby Ziemiakowski i towarzysze

powrócili do kraju, wadza wojskowa nie podnosi ju opozycyi, ale

w danym razie rozcignie nad uaskawionymi jaknajcilejszy dozór,

aby ..rzdowi oszczdzi podobnych kollizyi i reklamacyi, w których

wnoszeniu stronnictwo polskie jest nieznuone."

Odpis tej relacyi zakomunikowa Hammerstein lir. Gouchow-

skiemu pismem, którego ustp kocowy równa si ju zupenemu

odwrotowi. Pozostawia bowiem uznaniu szefa kraju, „jaki uytek

zrobi naley z komunikatu i czy wobec usunicia wszelkich tru-

dnoci co do powrotu wydalonych nie zechciaby sam przedstawi

odpowiedniego wniosku ministerstwu spraw wewntrznych." Maj,c

w rku takie przyznanie si Hammersteina do arbitralnoci, hr.

Gouchowski uczul' si ju na zajtem od pocztku stanowisku le-

galnoci tak silnym, e nie zawaha si wysia caego komunikatu

do ministra Bacha (24. kwietnia 1850 r.) z komentarzem, równa-

jcym si otwartemu oskareniu wadzy wojskowej o samowol.

...Tak przekona si mona — tak opiewa ów komentarz — z tej

relacyi br. Hammersteina, której zacznik (t. j. pismo sdu kar-

nego) nie jest mi znany, konfinowanie (Ziemiakowskiego i towa-

rzyszy) nie mogo by usprawiedliwione dochodzeniami z ostatnich

czasów. Zarzdzenie to spowodowane zostao zatem tylko nagan-

nem-i antecedencyami politycznemi tych osób, wielk nieufnoci

co do ich dnoci, któr podsyciy raporty organów bezpieczestwa

publicznego, wreszcie przypuszczeniem, e rodek uyty odejmie

pozostaym w kraju niebezpiecznym indywiduom chtk do spisko-

wania. Z tego przekona si moe Wasza Excellencya, e zupenie

uzasadnion bya wypowiedziana w poprzednich relacyach moich

opinia, i wydalenie pomienionych osób nastpio jedynie na pod-

stawie ogólnikowych podejrzeli i bez przytoczenia dat. które mo-

gyby wykaza jakiekolwiek karygodne dziaanie. W takim stanie

rzeczy prezydyum krajowe nie widzi adnej przeszkody w zezwo-

leniu na powrót pomienionych osób do Galicyi, zwaszcza wobec

faktu, e ju w poprzednich relacyach swoich wyrazio przekonanie,

i w razie, gdyby si nie dao uzasadni oskarenia co do scha-

dzek niebezpiecznych, obecno osób wydalonych w kraju przy

nieustannem nadzorowaniu nie groziaby adnem niebezpiecze-

stwem. W kocu dodaj, e internowany w Linzu chory na umyle

Adolf Leo midzy 15. a 20. b. m. odjedzie ze swoj maonk do

Galicyi i otrzyma na koszta powrotu 200 zr. Co do Adolfa Leo musz
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jeszcze nadmieni, e wobec faktu, i cierpia' on na zboczenie umy-

sowe jeszcze przed r. 1848, udzia jego w jakichkolwiek niebez-

piecznych zwizkach i schadzkach jest nieprawdopodobny. Sami

.sinicy bowiem w interesie tajemnicy wystrzegaliby si przypu-

szczenia do swojego grona czowieka, który w razie moliwego

a w danym wypadku nawet prawdopodobnego powrotu choroby

umysowej mimowoli dopuci si móg zdrady."

O powrocie Adolfa Leo równoczenie zawiadomi hr. Gouehow-
ski gen. Hammersteina, przyczem take co do samej formy zawia-

domienia zasza okoliczno, na pozór drobnej wagi i tylko dla ku-

tego biurokraty dostrzegalna, w rzeczywistoci jednak znamienna

w wysokim stopniu na tle tego antagonizmu, jaki panowa midzy
rzdem krajowym a generaln komend wojskow. Br. Hammer-
stein, przyzwyczajony do roli komendanta, pisywa odezwy sw<

do Namiestnictwa bez sakramentalnego nagówka „Not", który

w ceremoniale referatowym stanowi zewntrzn oznak rów norze-

dnoci wadzy. Wyglday wic te odezwy tak. jakgdyby piszcy

przemawia do hierarchicznie niszego od siebie organu. Odpacajc

piknem za nadobne, w ostatniej odpowiedzi swojej hr. Gouehowski

poleci take opuszczenie owego sakramentalnego nagówka a pole-

cenie to zapisane zostao na akcie lapidarn instrukcy dla expe-

dytu : ohne „Not".

Xa sprawie Ziemiakowskiego koczy si waciwie walka lir.

Gouehowskiego z generaem Hammersteinem. Znika on z widowni

aalicyjskiej. aby wreszcie spocz na laurach, których ks. Windisch-

gratz nie da mu pomnoy na teatrze wojny w Wgrzech, dokd
rwa si koniecznie, ale niedopuszczony zosta z tego powodu, e
jego obecno w Galicyi bya uwaana za niezbdn a do poko-

nania Wgrów. Nastpca Eammersteina, genera Franciszek lir

Khevenhuller - Metsch, zaj wprawdzie to samo stanowisko hierar-

chiczne ale ju bez tych wyjtkowych dyskrecyonalnych atrybucyi,

jakiemi ks. Windischgratz jego poprzednika wyposay. Nadto zna-

laz si lir. Klievenhuller ju nie wobec szefa kraju, lecz Namie-

stnika i tajnego radcy, czem wtedy mianowany zosta lir. Gou-

chowski. Z Hammersteinem znika z widowni take ruska Bada

narodowa ze swojemi filiami, bo nie byo ju dla niej miejsca po

zniesieniu wydanej tylko pro forma konstytucyi marcowej i zapa-

nowaniu zdeklarowanego systemu absolutnego: Jako gówna figura,

dusza tego systemu, wysun si na pierwszy plan minister dr.

Ale\ander Bach, ex - libera', który polityczn zmienno swoj owie-

tli niejako bengalskim ogniem, wydajc przy objciu teki spraw



wewntrznych okólnik do Namiestników i szefów krajowych, napi-

sany w takim wolnomylnym duchu i tonie, e wobec tego wszy-

stkiego, co si potem stao, okólnik ten wyglda jak idea wobec

karykatury.

W Bachu, który, jak powyej przedstawilimy, wród walki

lir. Gouhowskiego z In
1

. Hamrersteinem sta po stronie ostatniego,

Namiestnik galicyjski nie mia z pewnoci zwolennika, ani nawet

niemóg liczy na tak miar yczliwej neutralnoci, jakiej potrze-

bowa w podjtem cikiem dziele administracyjnem. P. X. d'Aban-

court, który móg by wtajemniczony w wiele spraw zakulisow;

tego okresu, bo pozostawa zawsze w bliszych stosunkach z lir. Gou-

chowskim, tak przedstawia 1

) jego stanowisko wobec Bacha: „Nad tym

peryodem (t. j. rzdów absolutnych) monaby snadnie przej do

porzdku dziennego, gdyby nit; ta okoliczno, e walka parlamen-

tarna centralistów z autonomistami, przerwana sil bagnetów w Kro-

mieryu, przeniosa si na pole watki osobistej midzy takimi dwoma
zapanikami, jak minister spraw wewntrznych i Namiestnik gali-

cyjski, z których pierwszy potny caym zastpem reakcyonistów

pod przewodnictwem Windischgratza i dysponujcy absolutnie cen-

traln, biurokracy, drugi wspierany wzgldami u dworu a nade-

wszystko zaufaniem i ask Monarchy. Mona powiedzie, e w walce

tej Namiestnik galicyjski, Agenor nr. Gouhowski, by przedstawi-

cielem systemu autonomicznego, za minister spraw wewntrznych,

dr. Alexander Bach, wcielon reakcy na czele biurokratycznego

centralizmu a e przy znanej nieugitoci wojujcych z sob wy-

kluczona bya droga do kompromisu, wic te walka ta niemoga

si inaczej skoczy, jak tylko dymissy jednego z tych dwóch dy-

gnitarzy i zakoczya si istotnie dymissy Bacha. Powyszem po-

równaniem nie twierdzimy wcale, alty Gouhowski ju w owym
czasie pojmowa autonomie krajów koronnych w tern znaczeniu,

jak j pojmuj autonomici teraniejsi, ale to pewna, e o ile na to

pozwalay ciasny zakres jego wadzy, przeszkody stawiane przez

Bacha i ówczesna atmosfera polityczna, o tyle stara si wyzwala

kraj z pod centralizmu Bachowskiego i hegemonii niemieckiej.

Szczciem byo dla kraju, e Gouhowski przez cale dziesicio-

lecie móg si utrzyma na swr
ej posadzie. By to czas wielkiej do-

niosoci dla kraju naszego, bo byo to pierwsze amanie lodów

1

) F r a n c i s z e k X a w e r y d ' A b a n c o u r t : Era konstytucyjna

austro-wegiersklej Monarchii od r. 1848 do r. 1881. — Kraków 1881
(str. 24—26).



przez Gouchowskiego w drodze do teraniejszej autonomii, która

póniej, jako nastpca Bacha i Namiestnik, wieloma nawrotami po-

woywany lask Monarchy na t ostatni posad, stara si w miar
sprzyjajcych okolicznoci rozszerza, bd wasnym swym wpy-

wem, bd przy pomocy równych jemu patryotów. Rzdy namie-

stnicze Gouchowskiego byy nieprzerwanem pasmom najprzykrzej-

szych zaj z Bachem, obok zapoznania jego zasug w kraju, (idy

pierwsze przybieray zanadto drastyczny kierunek, to je agodzi'

Monarcha, na zapoznanie w kraju jedynem lekarstwem by niespo-

yty hart duszy i mio rodzinnej ziemi."

Z tej charakterystyki pierwszego okresu rzdów hr. Gouchow-

skiego, charakterystyki podyktowanej przez pietyzm autora, w ci-

sem, liistorycznem, traktowaniu rzeczy tylko druga poowa wytrzyma

krytyk a pierwsza co najmniej wymaga pewnych zastrzee. O ta-

kiem silnem, na wybitnie okazywanej asce, zaufaniu i yczliwoci

Cesarza Franciszka Józefa opartem stanowisku modego Namiestnika

Galicyi moe by mowa dopiero w okresie po r. 1855, gdy hr.

Gouchowski ju po dwukrotnych odwiedzinach Cesarza w Galicyi,

po swoich kilkukrotnych duej trwajcych pobytach w Wiedniu

dla spraw urzdowych, po zaskarbieniu sobie yczliwoci caej ro-

dziny cesarskiej, zwaszcza tak zjednanego przeze dla naszego kraju

Arcyksiecia Karola Ludwika w czasie jego pobytu we Lwowie,

wreszcie —- co najwaniejsza i co w oczach tak bystrego obserwa-

tora spraw i stosunków, jakim notorycznie by Cesarz Franciszek

Józef ju w modzieczym wieku, najwicej zawayo na szali —
po ujawnieniu sin rezultatów wybornej administracyi kraju, wy-

bi si w caym ówczesnym wiecie urzdowym Austryi na prze-

dnie miejsce i mówic bez przesady wiatu temu imponowa zacz.

Stan rzeczy jednak, jaki panowa w pierwszych kilku latach

po r. 1 848, by bardzo smutny dla kraju i bardzo trudny dla Na-

miestnika. Wadza jego bowiem krpowana lub co najmniej uszczu-

plona bya na kadym kroku, nawet po ustpieniu generaa Ham-

mersteina ze Lwowa, wspólrzdami wadzy wojskowej, której wy-

jtkowa rola ustala cakowicie dopiero z chwil zniesienia stanu

oblenia, t. j. w myl najwyszego postanowienia z 9. kwietnia

L854 r. z dniem 1. maja tego roku. Przeduenie rzdów wojsko-

wych ze wszystkiemi ich dolegliwociami admmistraeyjnemi a prze-

dewszystkiem ze wszelkiemi utrudnieniami w normalnych funkcyach

cywilnej administracyi po za czas kampanii wgierskiej wypywao
z pobudek politycznych. Wedug programu ks. Windischgratza bo-

wiem wszelkie reformy organizacyjne na Wgrzech, w ogóle w ca-
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Irin pastwie, miay sta na drugim planie, dopóki nie zostan

wysnute najwaniejsze konsekwencye ze zwyciztwa reakcyi a rnia-

nowieie dopóki z gruntu i doszcztnie nie zostan zatarto wszystkie

lady przebytego okresu rewolucyjnego, dopóki wszystkie ywioy
zamierzonego przewrotu, nie wyjmujc najpodrzdniejszyeh, nie zo-

stan dotknite repressyjnemi nastpstwami wedug stopnia winy.

luli nie otrzymaj pardonu jako upokorzone, zastraszone i oczywi-

cie wskutek tego nawrócone na drog lojalna. Rozumie sic. e
nazw ywioów przewrotu obejmowano nietylko gówne figury ru-

chu spiskowego lub powstaczego, lecz w ogóle wszystkich, którzy

w r. 1848 niebacznie piórem lub sowem propagowali skraj niejsze

hasa. Pod to cikie jarzmo reakcyjnej repressyi w pierwszym rz-

dzie d.ista< :

sie musiay oczywicie Wgry, jako zdobyte w krwawej

walce i ipso facto pozbawione wszystkich tych praw politycznych.

które do jesieni r. 1848 stanowiy formalnie uznawano prawo pa-
stwowe krajów korony w. Szczepana. Po Wgrzech Wiede jako

centralne ognisko caego ruchu rewolucyjnego i take zdobyty

w krwawej walce dugo znosi mia nastpstwa otwarcie przez

zwycizk reakcy przyjtego hasa : vae victis

!

Galicyi br. Hammerstein jeszcze przed zbombardowaniem

Lwowa zjedna opini niebezpiecznego dla caego pastwa i dla jego

stosunku z ociennemi mocarstwami siedliska wszelkich emigracyjno-

spiskowych knowa, zmierzajcych <o odbudowania Polski, a nadto

take opini ogniska zachodnio-europejskich mrzonek komunisty-

cznych, które wszedszy w cisy alians z temi knowaniami wrze-

konio zainauguroway akcy niebezpieczn na popularnera tle da-

rowania paszczyzny. Zbombardowanie Lwowa uwaa nietylko sam

bohater tego aktu brutalnego, lecz take ksi Windischgratz

i jego otoczenie, reprezentujce przysze reakcyjne sfery rzdowe

Austryi, za walne zwycieztwo nad caym ówczesnym ruchem rewo-

lucyjnym, za ucicie jednej gowy tej hydrze rewolucyjnej, która

zdawaa sic ju by niezwycion. Kiedy póniej do tej opinii

przyczya si jeszcze objawiona przez cara Mikoaja I. obawa, e
w Gralicyi przygotowuje si zamach powstaczy na tyy wojsk au-

stryackich i rossyjskich w Wgrzech operujcych, rachunek nie-

szczliwego kraju z zabierajc si iu srogiego odwetu reakcy

hyl tak fatalnie obciony, e pozycya hr. Gouchowskiego wysila-

jcego si na t<>. co wtedy jedynie byo moliwem, t. j. na odwra-

canie lub agodzenie ciosów na Gralicye wymierzanych, bya nad

wyraz przykra, chocia moe ju nie tak rozpaczliwa, jak w poprze-

dnim otwartym sporze z Hammersteinem. mianowicie w chwili
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postawienia tego sporu na ostrzu kwestyi gabinetowej. Wobec takiej

sytuacji na gorzk ironi zakrawa powysze twierdzenie TAban-

courta, jakoby rozwany i ostrony hr. Gouchowski ju od pier-

wszej chwili wyniesienia Bacha na stanowisko ministra spraw we-

wntrznych rozpocz z nim walk podjazdowo - polityczn na tle

dnoci autonomicznych i centralistycznych. Zreszt w tych pier-

wszych latach odwetu reakcyi sam Bach musia by powolny gene-

raom, którzy, jak mianowicie komendant Wiednia Welden a póniej

Kempen, reprezentowali w Wiedniu a ztd i w calem pastwie pa-

nujcy system rzdów militarnych, na Wgrzech i w Galicyi za-

ostrzony na formalny stan oblenia a w innych prowincyach take

zagarniajcy w swoje rce atrybucye wadzy cywilnej.

Byo to prawdziwe nieszczcia dla Galicyi i wielka dywersya

dla hr. Gouchowskiego w staraniach o sprowadzenie administracji

kraju na normalne tory, e sprawa spiskowa nieszczliwego Juliana

Groslara, osdzona w Wiedniu i zakoczona jak wiadomo straceniem

skazanego, utwierdzia reakcyjne sfery rzdowe w tej opinii, jaka

br. Hammerstein wyrobi krajowi naszemu. W tej nieszczsnej spra-

wie reklamacye sdu wojennego w Wiedniu zarzdzay aresztowa-

nie i wywiezienie z Galicyi wielu osób podejrzanych o wspówin
nawet bez bliszego wskazania poszlak i bez interwencyi sdów
krajowych. Groza surowego kwalifikowania sprawy, podniesiona je-

szcze wicej tajemniczoci aresztowali, podtrzymywaa oczywicie

ten gorczkowy nastrój umysów, jaki w calem spoeczestwie pol-

skiem, targanem od kilku lat szeregiem katastrof, wytworzy si

musia. Nie wspominamy ju o innych wspóczesnych spiskach

studenckich, zasugujcych w caej peni na t nazw nietylko dla-

tego, zr taktycznie chodzio o studentów, oskaronych o zdrad

stanu, obraz majestatu i t. p., lecz take i z tego powodu, e sama

species facti miaa charakter lekkomylnej sprawy studenckiej.

I tutaj zapaday wyroki sdowe, wice sprawa ukry si niedaa

przed Wiedniem, ale mona ja byo przynajmniej zredukowa do

waciwej miary i zapobiedz wysnuwaniu daleko sigajcych kon-

sekwencyi. Ze spraw Goslara miaa si rzecz inaczej. Po jego

straceniu konsekweneye zacizyiy dotkliwie nietylko na wielu oso-

bach, które zostaway z nim w jakimkolwiek, chociaby niewinnym,

ale dla przesadnej podejrzliwoci ówczesnego rzdu zawsze kompromi-

tujcym stosunku, lecz take — co gorsza — do pewnego stopnia na

calem spoeczestwie polskiem w Galicyi. jako nowy dowód jego wrze-

komej nieuleczalnoci z choroby spiskowej, dowód bardzo podany

dla wrogów kraju nietylko wiedeskich, z których uprzedzeniem ju
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si oswoi mona byo, lecz take dla wrogów domowych, dla epi-

gonów ruskiej Rady narodowej, niezmordowanych w przedstawianiu

buntowniczych Polaków jako politycznej antitezy lojalnych Rusinów.

Jak w niedawnej walce z Hammersteinem. tak i teraz wia-

domo lojalnego pojmowania i speniania obowizków tak wobec

tronu i rzdu jak i wobec interesów kraju w tern znaczeniu i w ta-

kiej rozcigoci, w jakiej interesa te w danej chwili w rachub
mogy by brane, dodawaa hr. Gouchowskienm odwagi i dostar-

czaa punktu oparcia do dziaa, które panujcemu systemowi ogolo-

nej i bezwzgldnej repressyi w poprzek staway. Z wielu przyka-

dów w tej mierze, które ani w swoim czasie ani nawet póniej

z tajników archiwalnych na jaw nie wyszy, przytoczymy tylko

takie, które wprawdzie tycz si osób i spraw mniejszego znacze-

nia, ale co do szczegóów samej spccies facti najlepiej objaniaj

powysz uwag.
Jeden z trzech towarzyszy dr. Ziemiakowskiego. wywiezio-

ny cli w roku 1849 po za obrb Galicy i dla osonicia tyów armii

rossyjskiej w Wgrzech, i to towarzysz niepokany, Karol Hubrieh,

zwróci si z miejsca wygnania (z Celowca w Karyntyi) do hr.

Gouchowskiego w czasie jego duszego pobytu w Wiedniu w r.

1850 z prob o wyjednanie powrotu. Hr. Gouchowski nietylko

uj sie za nim, lecz nadto z Wiednia wyda polecenie do ówcze-

snego zastpcy swojego we Lwowie (radcy dworu M. Krajewskiego,

który waciwie by prezydentem krajowej wadzy skarbowej, ale

wtedy jako posiadajcy zaufanie Namiestnika na czas jego nieobe-

cnoci obejmowa take kierownictwo prezydyalnego biura), aby

wezwa komend wTojskow do przytoczenia faktów uzasadniajcych

tak zacite postpowanie wobec Hubricha. Przewidujc po korespon-

dencyi urzdowej poprzednio w sprawie Ziemiakowskiego przepro-

wadzonej, e takich faktów niema po za ogólnikowym zarzutem

agitacyi w roku 1848, dodaje hr. Gouchowski w tern poleceniu:

„Prosz spraw te traktowa z naciskiem a jeeli odpowied ko-

mendy wojskowej nie nadejdzie w czasie jaknajkrótszym, to naley

napisa relacy do ministerstwa spraw wewntrznych, przedstawi

dokadnie cay przebieg sprawy i podnie t okoliczno, e ko-

mend wojskow wzywano kilkakrotnie ale daremnie o wskazanie

bliszych pOAvodów zarzdze, które, ile prezydyum krajowemu

wiadomo, nie byy poprzedzone adnem dochodzeniem. Zarazem

podnie naley, e takie postpowanie jest niesprawiedliwe i nie-

suszne, e dalej takiego postpowania na przyszo starannie uni-

ka naley, e wreszcie ze strony prezydyum krajowego nie zacno-



96

dzi adna trudno co do zezwolenia na powrót Hubricha do kraju.

Prosz te relacj przesa pod moim adresem i spraw ile mono-
ci przyspieszy." Stao sic oczywicie zaraz zado temu poleceniu.

Trudniejsza bya przeprawa z krakowska komend wojskowa,

której w kwietniu r. 1850 uroio si, e jest na tropie nowego

spisku polskiego. Doniesiono jej bowiem, e Józef epkowski otrzy-

muje z zagranicy nieprzyjazne dla rzdu ksiki i pisma a nadto

zostaje w stosunkach z innemi osobami podejrzanemi. Na danie
tej komendy wadza polityczna zarzdzia rewizye domow u ep-
kowskiego a rezultat jej wydoby na jaw — jeeliby kto chcia

o tern sdzi i relacyi wydelegowanego do rewizyi urzdnika —
rzeczy straszne dla rzdu i pastwa! Takiemi przynajmniej wyday
si owemu urzdnikowi wszystkie broszury, dzienniki i wistki zna-

lezione u epkowskiego a przedewszystkiem egzemplarz drukowanej

odezwy Bakunina do Sowian, „rzecz — tak opiewa relacya —
moe najwicej rewolucyjna i najwicej podburzajca ze wszystkiego,

co wyszo z pod prasy w r. 1848 i dotd rozpowszechnione zostao

pomidzy ludnoci : kade sowo tchnie tani rewolucy i terrory-

zmem." Oczywicie ca korespondency epkowskiego take prze-

trznito i znaleziono przytem list medyka krakowskiego, Michaa

Ohorubskiego, pisany w r. 1849 do epkowskiego podczas jego po-

bytu w Bytomiu (na lsku). List ten treci koleeskiej zawiera

niewinne zreszt narzekania na rozpoczynajc sie reakcy i kilka

osobistych wynurze, w których wymieniona bya jaka panna Tr.

w ten sposób: „Z duszy serca pragnbym napisa (
1

i co o p. Tr..

bo wiem. e to rozkosz dla Cielne, lecz niestety, nie widziaem jej

ani razu od Twego odjazdu." Ktoby dzi uwierzy temu. e owa

panna Tr. bardzo zaniepokoia ówczesn polieye krakowska, która

ze swojej czarnej ksigi osób podejrzanych w lot dorobia do po-

cztkowych liter tak kocówk, aby powstao nazwisko ju czarno

w policyi zapisane (Trylska). Spada tedy zaraz polieya do mie-

szkania Ohorubskiego i oczywicie wszystko gruntownie przetrzs a

z rezultatem — znowu strasznym. Znaleziono bowiem midzy pi-

semnemi notatkami Ohorubskiego nastpujce pismo: „Podpisani

pod sowem uczciwoci zawieraj midzy sob nastpujce przyrze-

czenie : i dnia 1. maja 1860 r., gdziebykolwiek który z nich sic

znajdowa, stawi si na rynku krakowskim pod kocioem Panny

Maryi o godzinie 12 w poudnie. Gdyby za nader wana okoli-

czno wstrzymywaa którego z nich od tego obowizku, w razie

takim ma nadesa list pod adresem Józefa epkowskiego (poste

restante Kraków), tak. aby tene na powyszy dzie konie-
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eznie si w Krakowie znajdowa. Niniejsz zgod obowizuje si

kady z podpisujcych zawsze dla pamici nosie przy sobie. — Kra-

ków 19. marca 1850 r. — Wodzimierz Mocki (praktykant kon-

ceptowy komisyi gubernialnej), Micha Chorubski, Gustaw Czernie-

cki, Józef epkowski."

Co miaa znaczy ta schadzka? Chodzio zapewne o jaki

zjazd koleeski podobny do tych tak licznie i czsto dzi odpra-

wianych zjazdów maturzyckich i t. d. Ale wtedy kada forma

schadzki wywoywaa ju podejrzenie policyjne a tajemniczo celu

uchodzia za niemyln oznak jego zbrodniczego charakteru. A do

tego jeszcze szefem policyi by wtedy w Krakowie Karol Neusser,

który póniej jeszcze si nam przypomni w sprawie doniolejszej,

znany ju ze swojej dziaalnoci w roku 1846 wprawdzie nie jako

lichy czowiek, podobny do tych, którzy wtedy prowokowali krwawe

sceny, ale zawsze jako nieprzebagany rygorysta w spenianiu ka-
dego polecenia przeoonej wadzy, zwaszcza wtedy, gdy chodzio

o sprawy z politycznem zabarwieniem, torujce najlepiej drog do

awansów i odznacze. Otó ten Neusser by pewny, e chodzi

tutaj o formalny na dugie czasy i odlege cele obliczony spisek

polski, w który wplta oczywicie ow pann Tr. — wedug listu

Chorubskiego — „rozkosz" epkowskiego i inne osoby. Odeszy

tedy zaraz relacye do komendy wojskowej i do nr. Gouch ow-
skiego, wówczas w Wiedniu bawicego. Od komendy wojskowej

da Neusser ewentualnych dalszych polece, chocia powoany
by do tego waciwie hr. Gouchowski, który nawet po zaprowa-

dzeniu w r. 1849 nieszczsnego, co do kompetencji powikanego

a normaln administracy kraju na kadym kroku utrudniajcego

podziau Galicyi, mia zwaszcza w sprawach politycznego chara-

kteru zwierzchni nadzór take nad krakowsk komisy gubernialn.

Relacya Neussera z 10. kwietnia 1850 r. zaczynaa si od sów

:

„Wedug listów Chorubskiego i epkowskiego cel zamierzonej

schadzki powyej wymienionych czterech indywiduów jest niewt-

pliwie rewolucyjny" i t. d. w tym duchu. Dodajmy do tego, e
w te cele rewolucyjne wpltany by urzdnik (Mocki) a bdziemy
solne mogli wyobrazi, z jak dum spoglda Neusser na swoje

dzieo i jak sobie wyobraa sensacy, sprawion tern odkryciem

na bawicym w Wiedniu Namiestniku, którego ju zapewne w du-

chu widzia spieszcego do ministra spraw wewntrznych celem

podzielenia si t wiadomoci i jej najbliszemi skutkami, t, j.

zgroz i oburzeniem. Jeeli sobie Neusser tak rzecz przedsta-

wia, to niemiego dozna musia rozczarowania, gdy mu ju
Agenor hr. Gouchowski. 7
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w kilka dni póniej radca dworu Ettmayer, ówczesny szef krakow-

skiej komisyi gubernialnej, zakomunikowa wiedeski reskrypt hr.

Gouchowskiego, w którym na wstpie zaraz znajdowaa si taka

decyzya: „Cel tych schadzek nie jest bliej wskazany a niema

adnego punktu oparcia do przypisywania im celów rewoluc}fjnych".

Za tern zdaniem, rzecz od razu ubijajcem, nastpowao polecenie

do Ettmayera, aby zwraca uwag na wpltanego w te spraw
urzdnika Mockiego i dopiero w razie sprawdzenia rzeczywicie

podejrzanych stosunków postpi z nim wedug rygoru dyscypli-

narnego.

O caej tej sprawie hr. Gouchowrski nawet nie doniós Ba-

chowi, uwaajc j za bagatele niegodn nawet takiego rozgosu,

jakiego ju w policyi krakowskiej nabraa. Wyobramy sobie je-

dnak tak spraw w rkach Namiestnika, idcego lepo za pod-

szeptami takich policyjno - spiskowych maniaków ! Mniejsza ju
o nieszczcie, jakie spadoby w formie krótszego lub duszego

wizienia ledczego na kadego, czyje nazwisko znajdowao si

przypadkowo zanotowane w zabranych przy rewizyi listach i za-

piskach. Ale ówczesne sfery rzdowe w Wiedniu, chwytajce kad
sposobno do uzasadnienia i zaostrzenia rozpocztej repressyi re-

akcyjnej, rzuciyby si niezawodnie chciwie nawet na tak drobno-

stk, jako na wrzekome nowe zarzewie ognia rewolucyjnego, tle-

jce cigle pod gruzami stumionego wT Galicyi ruchu narodowego.

Neusser tern fiaskiem wcale si nie odstraszy od wietrzenia

spisków w pierwsz}rm lepszym licie podejrzanej lub chociaby

tylko tajemniczej treci. W rok póniej wpad mu w Krakowie do

rk list podobny, z którego wysnu znowu wniosek, e we Lwowie

knuje si spisek polski. Oczywicie i tym razem chodzio o uroje-

nie, które skoczy si musiao take na niczein.

Ale nie wszystko dao si w ten sposób ubi. Istniaa bowiem

wtedy niejako cicha konwencya pomidzy Eossy, Prusami i Au-

stry co do wzajemnego komunikowania sobie poufnych doniesie

a nawet co do wzajemnego cigania i wydawania indywiduów,

z któremi jeden z tych rzdów mia rachunek niewyrównany.

W takich razach wypado nieraz postpi z caym rygorem re-

pressyjnym, albo zej z tej drogi cisej legalnoci i lojalnoci,

z której hr. Gouchowski zboczy nigdy nie chcia, chociaby to

chwilowo wTrogo przeciw niemu nastroi miao opini publiczn

w kraju. Uwaga ta odnosi si szczególnie do sprawy Agatona

Gillera, której nie zapomniano hr. Gouchowskiemu do ostatniej
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chwili, nawet wtedy, gdy ju kraj cay zbiera owoce autonomi-

czne jego poprzedniej dugoletniej, cikiej a wytrwaej pracy.

Giller w r. 1849 wybra si z Królestwa Polskiego do Au-

stryi z zamiarem zacignicia si do legionu polskiego na Wgrzech.
Wadze pruskie aresztoway go w chwili przekroczenia granicy

i osadziy w wizieniu w Raciborzu. Gdyby wtedy wiadomy by
cel jego wyprawy, byby zaraz odstawiony do granicy Rossyi

i wydany wadzom tamtejszym, bo wadze pruskie tak samo jak

austriackie miay cise polecenie, aby z ywioami rewolueyjnemi

z za kordonu bezwzgldnie w ten sposób postpoway. Byo to

stanowczem yczeniem albo raczej rozkazem cara Mikoaja I., który

nietylko do Austryi roci sobie prawo wdzicznoci, jako pogromca

zrewoltowanych Wgier, lecz take wobec Prus, jako pogromca

hydry rewolucyjnej w ogóle. Ale w Raciborzu powiodo si Gille-

rowi wyprowadzi w pole podejrzliw policy prusk i wskutek

tego przesiedziawszy kilka miesicy w wizieniu puszczony zosta

na wolno z tern zastrzeeniem, e si wydali z obrbu Prus.

Giller wybra sobie Belgi jako kraj pobytu, ale czy wadze pru-

skie nie dopilnoway Gillera, czy te zdoa on znowu wyprowadzi

w pole prusk eskort policyjn, faktem jest w kadym razie, e
nie wyjecha za granic, lecz bawi duszy czas cichaczem w Po-

znaskiem, dopóki nie uczu si zagroonym. Przeniós si potem

do Krakowa i tutaj otrzymawszy pasport niejakiego Stanisawa

Zwierskiego z Poznaskiego szuka rodków do ycia w koach

literackich. W tych czasach piórem utrzymania zdobyby sobie nie

zdoa nawet literat z bardzo wybitnym talentem pisarskim, któ-

rego Giller nie posiada. Przyj on tedy w r. 1852 miejsce nau-

czyciela domowego w Pieniakach w Zoczowskiem (u A. hr. Mi-
czyskiego). W normalnych stosunkach byby tam dugo pozostawa

w ukryciu i moe nawr
et uszed cao mimo denuncyacyi niewyczer-

panego i niestrudzonego w tej mierze Neussera z Krakowa. Do-

niós on wanie wtedy Namiestnictwu o nowym spisku, czy za-

wizku nowego spisku, chocia caa ta historya ograniczaa si do

niewinnej wycieczki Wincentego Pola, Kuczyskiego i innych pro-

fesorów krakowskich z gronem studentów, pomidzy którymi by
take Giller, do Zakopanego, gdzie (horribile dichc w oczach

Neussera) piewano pieni („Kto si w opiek" i t. d.) i ze ska-

dek postawiono na zaniedbanym grobie samobójcy krzy z napi-

sem: „I nic nad Boga!" Na nieszczcie Gillera jednak wadze

pruskie po wasnej nitce doszy do kbka, dowiedziay si o wsz}r-

stkich kolejach Gillera od wyjcia z wiezienia raciborskiego, o jego

7*
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faszywem nazwisku i obcym pasporcie, wreszcie nawet i o poby-

cie w Pieniakach. Denuncyacya pruska, wystana do Lwowa a za-

pewne równoczenie i do Wiednia, bya tak dokadna, e gdy do

Pieniak zjecha komisarz policyi lwowskiej (Bryrikowski) i szcze-

góy przedstawi Gillerowi, ten od razu potwierdzi ich prawdzi-

wo. Ju tern samem na pó zgubiony Giller sam si dobi przez

to, e chocia do tego nie brako mu czasu i chocia mia do czy-

nienia z komisarzem atwiejszym do podejcia anieli pruska poli-

cya — nie zniszczy dziennika swoich peregrynacyi, w którym

obok niewinny cli wspomnieli byo mnóstwo skrajno -rewolucyjnych

uwag, pogldów i t. d. a nawet przyznanie si do zamiaru ucze-

stniczenia w kampanii wgierskiej. W przesuchaniu Giller taje-

mnicze sowa tego dziennika objania do zrcznie, ale otwar-

tych wynurze rewolucyjnych ani zaprzeczy ani nawet osabi

nie móg i wreszcie nie próbowa. W kocowych owiadczeniach

protokolarnych zaj wyranie stanowisko skruszonego wino-

wajcy, tómaczc si modym wiekiem skonnym do przesady

i burzliwoci czasów, w których takie wynurzenia id na karl)

egzaltacyi. Zakoczy zeznania swoje tak apelacy do wspaniao-

mylnoci austryackiego a porednio i rossyjskiego rzdu, e móg
oczekiwa agodnego traktowania. Wydalenie z Austryi byo wpraw-

dzie wobec powyej wspomnianej konwencyi nieuniknionem, ale

protokolarnie objawiona skrucha modego spiskowca powinna bya
wpyn korzystnie na postpowanie wadz rossyjskich. e si tak

nie stao, lecz Gillera skazano na Sybir, to ju nie wina rzdu

austryackiego. Dzi tego nawet utrzymywa niemona, e dla

Gillera lepiejby si byo stao, gdyby go po zeznaniach jego

wadza austryacka pocigna bya do karno-sdowej odpowiedzial-

noci za przyznane bez zastrzee usiowanie uczestniczenia w walce

rewolucyjnej na Wgrzech i za inne przestpstwa polityczne, któ-

rych lady znajdoway si w zabranych papierach. W tych czasach

bowiem sdy wojenne nie traktoway lekko nawet takich usi-

owa i poszlak obciajcych. Groziy wic Gillerowi i w takim

razie kazamaty austryackie a czy z tych kazamat byby wyszed

od razu na wolno, czy dopiero via Sybir — bo jako ukarany

przestpca musiaby by po odbyciu kary z mocy prawa od-

stawiony do granicy rossyjskiej — to ju kwestya domysów nie-

pewnych a dzi take i spónionych. Ci, którzy do ostatka nie

mogli hr. Gouchowskiemu darowa sprawy Gillera, mieli oczywi-

cie na powysz kwesty inne atwiejsze rozwizanie w pogotowiu.

Trzeba byo puci Gillera na wolno, nie ogldajc sir na wszy-
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stkie trudnoci prawno i polityczne! Sam Giller w czasie póniej-

szego dugiego pobytu swojego w Galicyi ju pod osona austrya-

ckich praw konstytucyjnych, której nie odmawiano po roku 1863

ani jemu ani nawet jego skrajniejszym kolegom z powstali czego

Rzdu narodowego, zapewne nabra tego przekonania, e w r. 1855

by tylko ofiar wyjtkowych stosunków i twardych warunków

prawnych, z pod których ani sani sic wyama nie umia ani przez

innych ocalony by nie móg tak zwyczajn miar pobaliwoci
i wyrozumiaoci, jakiej mniej obcieni doznawali.

Wstrtne akcessoryum reakcyi stanowia wszdzie, w Wie-

dniu, na Wgrzech a w Galicyi przedewszystkiem. zgraja denun-

eyantów, oczerniajcych przed wadzami wszystkich, którzy si

im narazili lub w ogóle nie podobali, nie wyjmujc urzdników

i wojskowych, którzy w danym razie okazali si sabymi, albo tylku

pobaliwymi. Nikczemnicy ci narzucali si wadzy policyjnej ze

swojemi dobrowolnemi usugami, lub na ochotnika zasypywali j
bezimiennenii donosami. Wstrtne to musiay by indywidua,

skoro o nich z pogard mówi taki apologeta Windischgratza

i w ogóle caej reakcyi po r. 1848 jak bar. Helfert, Jeden z po-

wanych historyków tej doby porówna roje denuncyantów, którzy

po zawierusze rewolucyjnej r. 1848 wychylali si z nor swoich

pod cieniem reakcyi, bardzo trafnie z plugawem robactwem, wy-

acem z ziemi, któr przedtem gwatowna ulewa do gbi zwil-

ya i poruszya. Gdyby przynajmniej wadze policyjne traktoway

byy wszystkie te denuncyacye bezimienne z tak ostronoci
i rezerw, jak prosta przyzwoito nakazuje, plaga ta byaby moe
prdzej przemina. Skoro jednak widziano, e niema takiej bredni,

któraby nie znalaza przystpu do podejrzl ;wych umysów policyj-

nych i nie cigna na oczernionego przynajmniej szykany do

pewnego czasu, to rezultat musia wpywa w sposób omielajcy

i zachcajcy na wszystkich ochotników rzemiosa szpiegowskiego.

Jako przykad niesychanej atwowiernoci wadzy z jednej a bez-

czelnoci i nikczemnoci denuncyantów ochotniczych z drugiej

strony, niech posuy fakt, którego moliwo sam autor zakwe-

stionowaby, gdyby wiadomo czerpa by z drugiej reki a nie

widzia rzeczy wasnemi oczyma, czarno na biaem w aktach urz-

dowych. Chodzio tu o dostojn i szlachetn dam, otaczan g-
bok czci przez cae spoeczestwo polskie, która z wysokiem

rodowem stanowiskiem czya blask cnót i dzie dobroczynnych.

Dnia 1. marca 1853, pisze ówczesny minister policyi. genera

br. Kempen, do hr. Gouchowskiego, e otrzyma doniesienie
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o sigajcym po za sfer usug religijnych stosunku tej damy

z ówczesnym lwowskim arcybiskupem ks. Baranieckim. Prosi tedy

zaraz ten ciekawy minister policyi Namiestnika lir. Gouchow-

skiego, aeby wT rzecz bliej wejrza' i doniós o wyniku. Na to

zapytanie, tak przejrzyste w swojem brzmieniu, e zamiar rzuce-

nia najohydniejszej infamii na powaan w caym kraju dam
i najwyszego dostojnika kocioa katolickiego uderzy musiaby naj-

tpszego biurokrat, odpowiedzia hr. Gouchowski w sposób, od-

pierajcy z oburzeniem niegodne podejrzenie a przytem zarzucajcy

wprost pytajcemu ministrowi, e jest zbyt pochopny do korzystania

z lichego róda informacyi, „gdy nie braknie nigdy ludzi su-
bistych, którzy poczytuj to sobie za szczególn zasug, jeeli

mog w skryty sposób zohydza osobistoci zajmujce w spoe-

czestwie wybitne stanowiska". Z dalszej treci odpowiedzi hr.

Gouchowskiego dowiedzia si br. Kempen, jak znamienite osobi-

stoci, znane w caym kraju nietylko ze stanowiska swojego,

lecz — i to gównie — z humanitarnej dziaalnoci, Avybrane zo-

stay tym razem przez bezimiennego potwarc za cel pocisku.

W zapiskach z czstych podróy hr. Gouchowskiego do

Wiednia po r. 1849 znale mona niejedn denuncyacy, która

nie wesza nawet do urzdowego protokou podawczego, jako wi-

doczna napa na szykan obliczona. Ale s i takie, które nosz

podpisy znane i z tego powodu sprawiay kopot, bo trzeba je

byo w sposób niejako dyplomatyczny nieszkodliwemi uczyni. Tak

n. p. znany z lat 1846—1848 Karol Wohlfarth (ówczesny sekretarz

gubernialny) wrczy w tym czasie w Wiedniu hr. Gouchowskiemu

snisty memoryal. opisujcy zajcia z r. 1848 w ókwi, dokd

ze Lwowa, „tego wulkanu, penego wrzcej awy zdrady stanu"

przyby „gony ze swojego talentu krasomówczego a z tego wa-

nie powodu tein niebezpieczniejszy emissaryusz lwowskiej Rady

narodowej ^Abancourt". Wiedziano powszechnie, e hr. Gouchow-

ski by yczliwie dla d'Abaneourta usposobiony, wic Wohlfarth

z dobrze wyrachowan perfidy zacz swój memoryal od tak dra-

liwego oskarenia a potem dopiero przedstawi zasugi wasne

i poczonych z nim Rusinów ókiewskich w sparaliowaniu akcyi

d'Abancourta, proponujc odszczególnienia i wynagrodzenia. Me-

morya pozosta w aktach „jako cenny materya" a z propozjcyi

w nim zawartych hr. Gouchowski, jak sie zdaje, wcale nie sko-

rzysta. Wprawdzie jeden z wymienionych w memoryale manda-

taryuszy otrzyma potem posad przy urzdzie podatkowym, ale
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tego Diemona uwaa za osobliwe wynagrodzenie a tern mniej

za odszczególnienie, o które Wohlfarthowi gównie chodzio.

Zarzut nielojalnoci, nawet w ogólnikowej, nieuchwytnej for-

mie podniesiony, wystarcza w tych czasach do zguby urzdnika.

w ogóle iimkcyonaryusza od rzdu zalenego. „Podobnych zarzu-

tów — pisze dr. Euzebiusz (zerkawski *) — nie mona byo lekce-

way w owym czasie wszechpotnej reakcyi, w którym nawet

cie narodowego usposobienia brano za ze, szczególnie rzdowym
urzdnikom. Wtenczas to usunito niespodzianie czterech profeso-

rów uniwersytetu Jagielloskiego bez jawnej przyczyny, tylko

moe dlatego, e si mniej ostronie wyraali o stosunkach poli-

tycznych i o sprawie narodowej. Jeeli pomimo to wobec przy-

toczonych napaci wyszedem bez widocznego szwanku, miaem
to w znacznej czci do podzikowania hr. Gouchowskiemu, który

przekonawszy si o bahoci czyuionych mi zarzutów, nie waha
sie wzi mnie w obron wobec ministra, a nawet postawi mu
alternatyw : albo oszczdzi mi dalszych podejrzyw a ii. albo prze-

nie mnie do innego zakresu dziaania. Na to Thun odpowiedzia

uspokajajco".

Owo wydalenie czterech profesorów krakowskich
,
gone

w swoim czasie dla samego faktu a dzi godne szczegóowego

przedstawienia dlatego, e nazwiska wydalonych od tego czasu

okryy si saw i maj ju histoiyczne znaczenie, byo take dzie-

em denuncyacyi. Tern niebezpieczniejsz bya tutaj taka tajna

denuncyacya, e W. K. Krakowskie stanowio wtedy oddzieluy

okrg administracyjny, podlegy wprawdzie w sprawach ogólnego

znaczenia Namiestnikowi, ale mimo to zawsze wyjty z pod tej

czujnoci, jak on otacza wszystkie sprawy reszty Galicy i. Na

domiar zego denuncyacya w tym wypadku pochodzia od osoby

wyszej intelligencyi i dobrze w stosunki wtajemniczonej, wskutek

czego gos opinii odrazu rzuci podejrzenie na jednego z czonków

grona profesorskiego i podejrzenia tego nie cofn. Autor nie ogl-

da tej denuncyacyi na wasne oczy, wic nazwiska nie wymienia.

Wpyna ona do rk generaa br. Kempena, szefa alias ministra

policji, w jesieni r. 1851. Zreszt i bez takiej denuncyacyi ju

sol w oku dla militarnej reakcyi byli — zwaszcza w Wiedniu,

przechowujcym jeszcze w ywej pamici bohaterskie trdycye

legii akademickiej z r. 1848 — wszyscy popularni profesorowie,

których modzie otaczaa czci i sympaty. Denuncyacya krakow-

l

j Pamitniki dr. Euzebiusza Czerkawskiego (rkopis).
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ska obejmowaa przedewszystkiem wrzekomo niebezpieczn dla pa-

stwa dziaalno dwóch profesorów krakowskiego Uniwersytetu,

dr. Antoniego Maeckiego i dr. Józefa Kremera. Zadano z Wie-

dnia relacyi szczegóowej od prezydyum krajowego, które, jak to

z biurokratycznego porzdku i zreszt nawet z natury rzeczy wy-

pywao, zasigno dat w tej sprawie od wadzy policyjnej w Kra-

kowie. Jej szef, Neusser. rozmiowany by, jak to ju zaznaczy-

limy, w missyacli tego rodzaju i spenia je eon amore wprawnego

urzdnika policyjnego. Wywiza on si z tego polecenia obszern

relacy z 21. marca 1852, w której rzecz swoj zaczyna od tego,

e w missyi wywiadowczej nie ograniczy si do pomienionych

dwóch profesorów', lecz obj swoj policyjn obserwacy profeso-

rów Uniwersytetu w ogóle. W tej relacyi Neusser pobaliwie

traktuje profesorów wydziau teologicznego jako osobistoci „indy-

ferentne, bierne", po których „nie mona oczekiwa ani akcesu

do stronnictwa rewolucyjnego, ani otwartego wystpienia po stro-

nie rzdu". Na profesorów wydziau prawa i administracyi spada

za to cay grad podejrze i formalnych oskare. „Profesorowie

Ignacy Hammer, Edward Fierich i Micha Korczyski — pisze

Neusser — s rzdowi oddani i zasuguj na zaufanie, ale zawsze

jeszcze s lkliwi w manifestowaniu swoich pogldów i sympa-

tyi. Adwokat i profesor Felix Sotwiski jest oddany rzdowi,

chocia co do swojego charakteru jako adwokat i czowiek wcale

nie cieszy sio powaaniem. Profesor i adwokat Stefan Rzesiski

nalea wprawdzie od dawna do stronnictwa rewolucyjnego, zacho-

wywa si jednak zawsze ostronie i umiarkowanie a od czasu

otrzymania staej nominacji na profesora trzyma si ze wszystkie-

mi pogldami politycznemi w rezerwie. Po obu ostatnich profeso-

rach nie mona oczekiwa otwartego wystpienia za rzdem.

Natomiast profesorowie Antoni Helcel, Jozafat Zielonacki i adjunkt

Julian Dunajewski nale stanowczo do stronnictwa rewolucyjnego.

Antoni Helcel przyczy si w r. 1848 do arystokratycznej frak-

cyi tego stronnictwa, trzyma si zatem zdaa od tutejszego ko-

mitetu narodowego, ale szed razem z Adamem hr. Potockim i jego

sojusznikami. Helcel bra czynny udzia w kongresie sowiaskim

w Pradze, a po jego rozwizaniu uda si do Wrocawia, gdzie

z czonkami lwowskiej deputacyi i poznaskiego komitetu narodo-

wego oraz z generaem Dembiskim ukada plany poczenia

wszystkich galicyjskich, krakowskich i poznaskich komitetów pod

jedn wspóln wadz rewolucyjn. Wybrany potem posem sejmu

kromieryskiego, Helcel dziaa tam w duchu urzeczywistnienia
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idei panslawizmu. Pu rozwizaniu sejmu skoczya si wprawdzie

polityczna rola Helcia, ale nie zaniecha on i potem manifestowa-

nia przy kadej sposobnoci nieprzyjaznego usposobienia wobec

wszystkiego, co jest austryackiem i niemieckiem. I tak n. p. na

wniosek Helcia zapada uchwala profesorów, aby Najjan. Pana

przyjmowano nie w uniformach austryackich, lecz w togach. Hel-

cel jest majtkowo niezaleny, z charakteru i temperamentu swo-

jego porywczy, przytem dumny i uparty, pochopny do skrajnych

kroków i jak wszyscy renegaci (z pochodzenia bowiem jest Niem-

cem) bardzo namitny. Próno popycha Helcia nieustannie do

zdobywania roli przewódcy, któr te ju posiad w kollegium pro-

fesorów. Helcel zawsze stanie w poprzek celom rzdowym i jako

czowiek inicjatywy bdzie cigle niebezpieczny. Razem z Helciem
idzie profesor Jozafat Zielonacki z Poznania. Jest on take z tem-

peramentu porywczy, w~ swojem zachowaniu sie szorstki, powoduje

si chwilowemi afiektacyami wicej anieli zasadami i ywi oprócz

polsko-rewolucyjnych dnoci take mnóstwo pruskich uprzedze

wobec Austryi i jej urzdze. Antecedencje Zielonackiego nie s
tutaj znane. Jego zachowanie sie wobec rzdu bdzie zawsze nie-

przyjazne a przy danej sposobnoci Zielonacki wystpi gwato-

wnie. Adjunkt Julian Dunajewski naley zupenie do demokra-

tycznej frakcji stronnictwa rewolucyjnego i w jej celach wpywa
szczególnie na suchaczy, z którymi fraternizuje, unikajc w sposób

chytry wszelkiego jawnego kompromitowania sie w tej mierze.

Wydzia medyczny dotd cigle jeszcze pozostaje cakowicie pod

wpywami profesorów Fryderyka Skobla i Józefa Majera, którzy

zawsze otwarcie przyczali si do stronnictwa • rewolucyjnego i

dziaali w duchu jego celów. Majer kierowa w r. 1848 caym
ruchem akademickiej modziey, mianowicie agitacj za uwolnie-

niem winiów politycznych. Wpywom tych profesoiw podlegaj

zupenie ich koledzy Ludwik Bierkowski, Antoni Kozubowski, Józef

Kwaniewski i Wawrzyniec Domaski, zreszt same osobistoci

obojtne pod wzgldem politycznym. Profesorowie Ignacy Dietl

i Antoni Sawikowski, pierwszy z Wiednia, drugi ze Lwowa, do-

td jeszcze nie zamanifestowali swoich pogldów politycznych.

Natomiast profesor Wacaw Treitz jawnie wystpuje jako zwolen-

nik rzdu, jest za to przez jego wrogów przeladowany a przez

wtpliwych i ostronych omijany, tak, e unika wszelkiej styczno-

ci z kolegami i nie bierze nawet udziau w akademickich sessyach.

Na wydziale filozoficznym profesor Emil Cyriaski (? Ozyrniaski)

jest jeszcze z politycznych pogldów nieznany, a profesorowie
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Maxymilian Weisse i ks. Bratranek s przywizani do rzdu i za-

suguj na zaufanie. Antoni Walewski jawnie wystpuje jako zwo-

lennik rzdu i z tego powodu jest znienawidzony w przeciwnem

stronnictwie. Profesur Ludwik Zeuszner jest pod wzgldem poli-

tycznym bezbarwny. Natomiast profesorowie Ignacy Czerwiakow-

ski, Floryan Sawiczewski, Józef Muczkowski, Józef Kremer, Stefan

Kuczyski, Antoni Maecki i Wincenty Pol, nale do nieprzyja-

znego rzdowi stronnictwa rewolucyjnego. Profesor Jan Stecz-

kowski by w r. 1848 czonkiem komitetu narodowego a Czerwia-

kowski i Muczkowski wzili udzia w rewolucyjnym rzdzie w r.

1846. Antoni Maecki przyby z Poznania z panujcemi tam pol-

skiemi i pruskiemi , austryackiemu rzdowi nieprzyjanemi za-

patrywaniami. Zrezygnowa on z posady dyrektora w tutejszem

gimnazyum, aby nie bra udziau w wrzekomych usiowaniach

germanizacyjnych rzdu. Umieszczone w „Gocu Polskim" nie-

przyjazne artykuy o tutejszym uniwersytecie wyszy, wedug mo-

jego osobistego przekonania, po wikszej czci z pod pióra Ma-

eckiego. Wincenty Pol, którego antecedencye s znane, wmiesza-

ny jest w knowania Groslara w Krakowie. Z powyszego przedsta-

wienia wynika, e nie ma dostatecznych dat do wdroenia post-

powania karnego lub dyscyplinarnego przeciw któremukolwiek

z tutejszych profesorów uniwersytetu, e jednak wobec politycznego

zachowania si i stanowiska partyjnego wikszej czci profesorów

byoby wskazanem. aby ich cile nadzorowa i uy wszelkich

rodków dla zapobieenia niebezpieczestwom z tej strony gro-
cym. Urzd profesora publicznego zakadu jest urzdem na zaufa-

niu opartym, wic nie naley czeka dopiero na rzeczywicie do-

konane i udowodnione naduycia, lecz przeciwnie rzd uprawniony

jest z caego zachowania si poszczególnych osób. z opinii, jaka

wytworzya sie o nich w koach wspóobywateli, osdzi, czy i o ile

liczy moe na ich poparcie lub uwaa je ma za niebezpieczne

i do tego sdu zastosowa swoje rodki. Po tein. co przytoczyem,

uwaani si za uprawnionego do wyraenia przekonania, e prze-

wana wikszo tutejszych profesorów wedug swoich anteceden-

cyi i obecnego zachowania si nie zasuguje na zaufanie rzdu.

Jestem przekonany, e nie brak im woli, lecz tylko sposobnoci

do kontynuacyi dawniejszej dziaalnoci na szkod rzdu i poruczo-

nej im modziey. I teraz jeszcze uniwersytet w caoci usiuje

zaj wobec rzdu stanowisko niezalene, jak to byo za czasów

Rzeczypospolitej, kiedy pod egid pruskiego konsula stanowi sa-

modzieln korporacy. Dotd jeszcze uniwersytet niechtnie pod-
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daje si austryackhn urzdzeniom i wszelkiemi silami opiera si

terno, eby przeksztacony zosta na austryacki instytut rzdowy.

Wszystkie nowe urzdzenia uwaa uniwersytet za narzucone,

wszystkich z staro-austryackich prowincyi przysanych profesorów

z austryackiemi przekonaniami za intruzów, których teroryzuje,

a jeeli to si daremnem okae, nienawistnie traktuje. Dla ucz-

cej si modziey ten stan opozycyi i separatyzmu nie stanowi

adnej tajemnicy, a duch panujcy w senacie akademickim w zu-

penoci dotar do sal wykadowych. Tutejszy uniwersytet nie jest

wycznie zakadem naukowym, lecz take nieprzyjaznym dla rzdu
klubem politycznym "

.

Relacya Xeussera, z góry przeznaczona dla Wiednia, posza

do ministra owiaty Thuna z pismem prezydyum krajowego z *26.

marca 1852 r., w którem powiedziano, e równoczenie krakowska

wadza policyjna otrzymaa polecenie, aby dalej czuwaa nad pro-

fesorami, podejrzywanymi przez ni o dnoci rewolucyjne. Takie

zaatwienie równao si zoeniu relacyi Neussera do aktów dla

braku materyalnej podstawy do konkretnych zarzdze. Taki zwrot

nada chcia sprawie sam hr. Gouchowski, gdy do bezbarwnego

raportu (relacyi do ministra Thuna) dopisa wasnorcznie zdanie,

e skoro na poparcie cikich oskare nie przytoczono „adnych
pewniejszych, stwierdzonych i uchwytnych faktów", dalsze nadzo-

rowanie dopiero mogoby dostarczy podstawy do ..urzdowej

akcyi przeciw oskaronym". By moe, e na tern byaby si sko-
czya caa sprawa, gdyby rzecz zalen bya tylko od decyzyi mi-

nistra owiaty. Ale w sprawach tego rodzaju za ówczesnej dykta-

tury wojskowo-policyjnej gos przewaajcy mia minister policyi.

genera br. Kempen, dla którego takie zarzuty, jak przytoczone

w relacyi Neussera. mianowicie nazwanie uniwersytetu „klubem

politycznym", knujcym zdrad stanu, obwinienie profesorów, e
dnoci swoje wproAyadzaj do sali wykadowej midzy modzie
a jeden z nich nawet wmieszany jest w tak gon wówczas spra-

w powieszonego w Wiedniu Juliana (ioslara. wystarczyy ju zu-

penie, nawet w ogólnikowem brzmieniu, aby bez dalszych ledztw

i inwigilacyi cisn gromy dyscyplinarne na podejrzanych. Usu-

nito tedy czterech profesorów (Antoniego Maeckiego. Wincentego

Pola, Z. A. Helcia i J. Zielonackiego l

J.
Ustanowiono ex offo dzie-

kanów i kuratora (w osobie prezydenta wyszego sdu krajowego

*) Dr. Juliana Dunajewskiego dopiero póniej przeniesiono do

Preszburaa.
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Piotra Bartynowskiego) a lir. Gouchowskiemu zakomunikowano to

orzeczenie arbitralne z usilnem, po pierwotnem jego wymówieniu si
przeszkodami subowemi, natarczywie ponowionem wezwaniem.

aby sam pojecha' do Krakowa i osobicie wykona owo orzecze-

nie. Profesorowie Maecki i Zielonacki udali si do Wiednia i mieli

bezowocn audyencye u ministra Thuna, chocia przyjci zostali

przeze grzecznie, niemal askawie. Profesor Maecki, jak to au-

torowi wiadomo z jego wasnego opowiadania, stan take na au-

dyencyi u hr. Goucnowskiego w Krakowie i by przygotowany

na to, e na pytanie o powody oddalenia otrzyma szorstk i kar-

cca odpowied. Tymczasem przyjcie wypado wcale askawie,

odpowied na owo pytanie nie bya ani szorstk ani karcc,
a ton wymijajcy wzbudza domys, e wszystko to stao si po za

plecyma Namiestnika, bez jego udziau, a ju w kadym razie nie

na jego wniosek. Zielonacki z przyjcia u ministra hr. Thuna
odniós wtedy takie wraenie, e oddalenie jego jest tylko chwi-

lowe, moe nawet wyniko z jakiego nieporozumienia i niebawem

zostanie cofnite. Tak sam opisywa przebieg audyencyi przed

Neusserem, gdy si zgosi do niego po paszport. Neusser zaraz

doniós o tern hr. Gouchowskiemu w tym tonie, jak gdyby nie

mogc na razie w inny sposób zaspokoi swrojego naogu policyj-

nego do odkrywania spisków i agitacyi, chcia przed Namiestni-

kiem oskary ministra hr. Thuna za to, e swojem osobisteni po-

stpowaniem wobec Zielonackiego, o czem cay Kraków rozprawia,

niejako paraliuje terrorystyczny efekt orzeczenia. Szczegóy te

byy w swoim czasie wiadome, ale sn nie miano trafnego wy-

obraenia o rozlegej wadzy i przewaajcym wpywie ministra

policyi i ówczesnych reakcyjnych sfer rzdowych w ogóle, skoro

ostatecznie sprawa posza na rachunek ministra owiaty hr. Thuna

i Namiestnika hr. Gouchowskiego. a nie byo nawet mowy o br.

Kempenie, który nie ogldajc si na nikogo sam wywoa naj-

wysze postanowienie o oddaleniu podejrzanych profesorów 1
).

Hr. Gouchow^ski u kresu swojego trzykrotnego Namiestni-

kowrstwa okryty saw twórcy i niezrównanego mistrza zorganizo-

wanej z obywatelskich ywioów i obywatelskim duchem oywionej

administracyjnej szkoy urzdniczej, z której wyszed cay szereg

dotd yjcych dygnitarzy w subie pastwowej i krajowej, cay

x
) Byy minister dla Galicy i a przedtem szef sekcyi w minister-

stwie owiecenia, . p. dr. Edward Rittner, z aktów ministeryalnyeh ta-

kie same powzi zdanie o tej sprawie i w sposób stanowczy wypowie-

dzia je przed autorem.
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szereg wdzicznych wiadków tego niezapomnianego w dziejach

Galicyi dziel, by wanie w pierwszych latach swoich rzdów,

najeonych dokoa trudnociami i niebezpieczestwami, otoczony

takim lichym sztabem urzdniczym, e o wszystkiem sam myle
i wszystkiego sam doglda musia. Najblisi w tych latach wspó-

pracownicy jego, towarzyszcy mu nietylko w biurze prezydyal-

nem, lecz i w podróach (Mauthner, Mosch, Possinger i t. d.)

wywizywali si ze swego zadania, o ile chodzio o lojalne i uczci-

we spenienie otrzymanych polece, bardzo dobrze, pod wzgldem
biurokratycznym nawet doskonale, ale w ich usugach skrpowa-

nych szablonem biurowo-paragrafowym nie móg si zrodzi orygi-

nalny lub przynajmniej szerszy pogld na sprawy a w ich austry-

aeko-biurokratycznej lojalnoci nie moga si pomieci myl, eby
kiedykolwiek midzy polskiem spoeczestwem a Austry móg si

wytworzy stosunek odmienny od tego, jaki panowa nieprzerwanie

od zaboru Galicyi, t. j. stosunek wzajemnej nieufnoci i cigej

gotowoci z jednej strony do spisku a z drugiej strony do mniej

lub wicej dotkliwej repressyi. Co najgorsza, to fakt, e w pierwszej

chwili po dorywczem zniesieniu paszczyzny, za czem pój mu-

siao w konsekwencyi take obalenie ustroju patrymonialnego w ad-

ministracyi, caa jej organizacya bya rozchwiana. Na najniszym

szczeblu, w dominiach, wic niejako u samego fundamentu admi-

nistracji, nastao kilkuletnie prowizoryum. W takim skadzie rzeczy

o systematycznem oczyszczaniu personalu urzdowego z ywioów
notorycznie nieudolnych lub nawet szkodliwych i o zasilaniu biur

nowemi ywioami nie móg hr. Gouchowski w pierwszych trzech

latach na seryo pomyle. Zreszt wadza nominacyjna Namiestnika

nie bya tak rozlega jak dzisiaj, gdy zapanowa wtedy niepo-

wstrzymany rozpd ku takiej centralizacyi w zakresie nominacyj-

nym, aby wszelkie waniejsze pozycye urzdowe byy z Wiednia

obsadzane ludmi obcymi dla kraju, nieznajcymi jego stosunków,

ale posiadajcymi gówn i rozstrzygajc zalet t. j. zupene za-

ufanie w Wiedniu i niewolnicz gotowo do suchania wszelkiego

skinienia z Wiednia. Ta dno centralizacyjna w obsadzaniu

posad nie ograniczaa si wcale do pozycyi wybitnych, politycznych.

lecz rozcigaa si pocztkowo w braku cisych norm kompeten-

cyjnych w tej mierze, nawet na posady podrzdne i pod wzgl-

dem politycznym zupenie obojtne, tak, e widocznie do zera

zredukowa chciano ingerency Namiestnika. Na dowód przyto-

czymy jeden tylko, cho drobny ale dosadny przykad. W r. 1851

wysano z Wiednia dla organizacyi suby budowniczej w Galicyi
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radce sekcyjnego Frasta, który obj kierownictwo krajowej dy-

rekcyi budownictwa. Frast widocznie wedug informacji wiede-

skiej zacz przedstawia swoje wnioski nominacyjne wprost samemu
ministerstwu, nie ogldajc si wrcale na Namiestnika, chociaby

tylko dla poznania jego opinii. Gdy pierwsze nominac}re w ten

sposób przeprowadzone doszy do wiadomoci hr. Gouchowskiego,

wówczas w Wiedniu bawicego, wystpi on zaraz z energiczn rekla-

macy wobec ministerstwa, przedstawiajc, e mianowano urzdni-

ków nie znajcych ani stosunków krajowych ani jzyka krajowego

i to wanie dla dziau spraw, który znajomoci takiej niezbdnie

wymaga. Z caym naciskiem podniós hr. Gouchowski w tern

przedstawieniu szkody, na jakie nietylko kraj lecz i pastwo

z takiej metody nominacyjnej jest naraone i stanowczo zada,
aby w przyszoci wszystkie wnioski nominacyjne tego rodzaju

przedstawiane byy za porednictwem Namiestnika. Ministerstwo

nie mogo w tym wypadku oprze si tak susznemu i w tonie

energicznym postawionemu daniu, ale ustpstwa nie pojmowao

wcale w ten sposób, eby si ono odnosi miao do wszystkich

innych nominacyi po za t kategory suby, o któr chodzio

w danym razie. Trzeba byo tedy cigle sta na stray zagroo-

nych pod tym wzgldem interesów kraju, cigle upomina si

i walczy na kadym kroku.

Sprawa nowej, niezbdnej od pierwszej chwili po zniesieniu

paszczyzny organizacyi wadz postpowaa ówim krokiem na-

przód a hr. Gouchowski na jej przyspieszenie wpyn nie móg,

chocia uwaa to za podstaw poprawy stosunków w kraju i ci-

gle o to si upomina tak w pisanych przedstawieniach ze Lwowa

jak i na osobistych konferencyach z ministrami w Wiedniu. Spra-

wa ta bya jednym z gównych celów ówczesnych jego czstych

wyjazdów do Wiednia i dugich pobytów w stolicy pastwa.

Pierwsze rozporzdzenie ministeryalne o organizacyi wadz

politycznych w Galicyi (z 8. padziernika 1850) opierao si pra-

wdopodobnie na elaboracie hr. Stadiona jako ministra spraw we-

wntrznych z r. 1849. Marzy on o tern, aby Austrya z Wgrami
podzielon zostaa na okrgi rzdowe w sposób francusko-departa-

mentalny. To te w rozporzdzeniu tern, mówic mimochodem

formalnie ogoszonem ale nie wykonanem, Galicya podzielon zo-

staa na trzy okrgi rzdowe, niejako trzy departamenta. krakow-

ski, lwowski i stanisawowski, pod zwierzchnictwem Namiestnika,

którego kompeteneya jednak miaa by w takim razie cieniona

u dou na rzecz trzech prezydentów a u góry na rzecz minister-
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stwa. Równoczenie ogoszona i take w ycie niewprowadzona

konstytueya dla Galicyi (statut krajowy) ustanawiaa, jak wiadomo,

trzy sejmy albo raczej trzy kurye sejmowe w Krakowie, we Lwo-

wie i w Stanisawowie, ze stanowcz przewaga posów z gmin

wiejskich w kadej kuryi. Uoony w Wiedniu, bez ogldania si

na opinie kraju, projekt organizacyi wadz wprowadzono z wielkim

rozpdem we wstpne stadyum wykonania, aby przeci wszelk

drog do przedstawi eii i remonstracyi. Rozpoczy si tedy mozolne

pertraktacye w sprawie podziau okrgów na starostwa (powiaty)

i przydzielenia poszczególnych gmin do powiatów politycznych.

Dla pracy tej ustanowiona bya we Lwowie osobna koinisya orga-

nizacyjna, której przewodniczy hr. Gouchowski a której akta same

ju stanowi niejako osobn registratur. Niebya to bowiem

sprawa atwa, jeeli si miao do czynienia z setkami rónorodnych

petycyj miast, wsi. obszarów dworskich i jednostek, z których

kada znowu wynosia cay szereg lokalnych kwestyi i interesów

na stanowisko pierwszorzdnych zagadnie ! Hr. Gouchowski jako

prezes komisji organizacyjnej nie lekceway adnej takiej petycyi,

wychodzc z tego trafnego punktu widzenia, e dobry podzia ad-

ministracyjny kraju jest jedn z podwalin dobrej administracyi.

Z tych aktów organizacyjnych monaby wydoby niejeden rys

ciekawy do charakterystyki owych czasów. Charakterystyczne s
n. p. petycye z Tarnowa w sprawie siedziby wyszego sdu. Naz-

wisk na petycyi podpisanych nie wymieniamy, bo niektóre z nich

dzi maj ju brzmienie sympatyczne w kraju, a wtedy reklamo-

way dla Tarnowa co do siedziby sdowej pierwszestwo przed

Krakowem z tytuu r. 1846, który zniesawi ostatnie miasto bun-

tem a pierwsze opromieni aureol lojalnoci ! Hr. Gouchowski

stan po stronie Krakowa i cel swój osign, chocia take i ów-

czesny szef sdownictwa galicyjskiego przemawia za Tarnowem

z obawy przed — rzecz trudna do uwierzenia a jeszcze trudniejsza do

pojcia — patrycyatem krakowskim ! Widocznie wyobraano sobie,

e ten patrycyat krakowski stanowi zamknite w sobie kollegium

z pretensyami do wszelkiej wadzy rzdowej i sdowej byej

republiki.

Kiedy wreszcie szemat podziau kraju by ju gotów, najwy-

szem postanowieniem z 21. maja 1853 wydana zostaa nowa dy-

spozycya organizacyjna, dzielca Galicye nie na trzy lecz tylko

dwa okrgi administracyjne, lwowski i krakowski. Trzeba byo tedy

gotowy ju elaborat przerobi, przyczem oczywicie nie obeszo si

znowu bez mnóstwa petycyj i zabiegów partykularnych, opóniaj-
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cych sfinalizowanie sprawy. Wielu malkontentów bowiem próbo-

wao zadania ju poprzednio nieuwzgldnione wznowi w tej for-

mie, aby z powodu wrzekomo nowych szczegóów i dat nadaway
si do reasumcyi.

Samo opracowanie szematu podziaowego stanowio dopiero

poow zadania, bo trzeba byo poobsadza posady, czem przez

postawienie caej rzeszy urzdników w stan rozporzdzalnoci,

rzd zapewni sobie swobod decyzyi i wyboru. Prawo mianowania

suyo wówczas Namiestnikowi, jak ju powiedzielimy, w szczu-

plejszym zakresie, anieli w dzisiejszym ustroju, wic swobodny

wybór osób by ministerstwu zastrzeony. Hr. Gouchowski jednak

ju wtedy umia wobec Bacha tak rzecz postawi, e ostatecznie

zastrzeg to sobie, aby nominacyjnych propozycyi lwowskich nie

zmieniano w Wiedniu na wasn rk , bez poprzedniego po-

rozumienia si z Namiestnikiem. Zastrzeenie to tyczyo si oczy-

wicie posad urzdników wyszych z kierujcem w hierarchii sta-

nowiskiem.

e przy tera obsadzaniu posad urzdników en masse w nowo

zorganizowanych urzdach administracyjnych hr. Gouchowski mia
ju na myli plan w póniejszych czasach z tak wielk korzyci

dla kraju ziszczony, e przytem pragn zachci do suby admi-

nistracyjnej jak najwicej si z obywatelstwa krajowego, na to s
dowody w aktach komisyi organizacyjnej (n. p. co do Felicyana

Laskowskiego). Ze jednak w czasach, kiedy samo neutralne uspo-

sobienie wobec rzdu naraao kadego na zabójczy w opinii przy-

domek Schwarzgelbera, starania w powyszym kierunku nie mogy
by szczliwe, to rzecz naturalna. Pod jednym tylko wzgldem
móg hr. Gouchowski osign przy organizacyi wadz cel wany
dla swoich rzdów a tern samem i dla kraju. Oczyci je na ni-

szych szczeblach z ywioów najgorszych i zasili niszy personal

wieemi siami z kraju. Powoywa bowiem i zachca do ubiega-

nia si o nisze posady rzdowe urzdników miejskich, dominikal-

nych funkcyonaryuszy, osoby piastujce publiczne stanowiska in-

stytutowe i t. p. Zgosio si te istotnie wielu kompetentów tej

kategoryi a z pomidzy nich w miar uzdolnienia i dobrej reko-

raendacyi najchtniej wTybiera hr. Gouchowski kandydatów na

nowe posady.

W ten sposób przeprowadzona organizacya wadz stanowia

niejako pierwszy krok do rehabilitacyi prawnego charakteru admi-

nistracyi, w której spoeczestwo polskie pod panowaniem starej,

obcej krajowi a do tego politycznie i moralnie znikczemniaej biu-
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rokracyi, przyzwyczaio si widzie synonim brutalnej samowoli.

By to pierwszy krok do jednego z najwikszych dzie caej pu-

blicznej dziaalnoci lir. Gouchowskiego, do spopularyzowania,

niejako zidentyfikowania suby i karyery urzdniczej w zawodzie

administracyjnym ze sub obywatelsk. Ale zanim cel ten osi-

gnity zosta, zanim uporne i nieufne spoeczestwo polskie po-

mogo hr. GouchowTskiemu zbliy si wicej do tego celu, musia
on jeszcze lata cae pracowa ze sabym personalem urzdniczym,

co gorsza musia znosi nawet na wanych stanowiskach osobisto-

ci, które jego zaufania nie posiaday, a w opinii wiata urzdni-

czego uchodziy za kreatury Bachowskie, podstawiane z planem

podstpnym. Nicby w tern nie byo dziwnego w czasach, kiedy

wzajemne szpiegowanie si nawet w wyszych sferach urzdowych

uchodzio poniekd za wTskazan stosunkami i prdem czasu akcy
polityczn. O br. Kalchbergu n. p., narzuconym hr. Gouchowskie-

liiu na stanowisko wiceprezydenta Namiestnictwa i prezydenta ko-

misyi indemnizacyjnej, susznie mówi d'Abancourt w zacytowanem

ju dziele swojem , e uchodzi powszechnie za figur przez Bacha

podstawion a w hr. Gouchowskim wzbudza tak nieufno, i
zamyka przed nim waniejsze akta, gdy mu na krótki czas ze

Lwowa wyjecha wypado. Na innem miejscu z wasnych zwierze

br. Kalchberga przekonamy si, jak trafnym by ten sd hr. Gou-

chowskiego i jak uzasadnion bya jego nieufno.

Narzuconym przez ministerstwo by take synny komisarz

Tarnowskiego obwodu w r. 1846, awansowany wkrótce potem na

sekretarza gubernialnego i dalej na dyrektora policyi we Lwowie,

Joachim Chomiski, który umia przedstawi si poprzedniemu gu-

bernatorowi hr. Stadionowi jako niewinnie oczerniona ofiara

szlachty polskiej i wcisn si do jego aski i zaufania w chwili

wyzyskania ruchu ruskiego przeciw polskiemu w r. 1848. Gdyby

to cakowicie zalenem byo od woli i zaufania hr. Gouchowskiego,

usunicie Chomiskiego co najmniej z kadej wj^bitniejszej pozy-

cyi urzdowej byoby nastpio zaraz w r. 1849. Wtedy bowiem

do grona mów- zaufania, którzy w Wiedniu obradoAva mieli ra-

zem z delegatami rzdu nad przeprowadzeniem sprawy indemni-

zacyjnej i nad statutami krajowenii, powoani zostali z Galicji

przez hr. Gouchowskiego czterej wybitni obywatele ziemscy:

Maurycy Kraiski, Kazimierz hr. Krasicki, Micha Tustanowski

i Hieronim odyski. Minister spraw wewntrznych, hr. Stadion, zga-

dzajc si na tych delegatów prosi hr. Gouchowskiego, aby nadto

jeszcze wysa do Wiednia celem wzicia udziau wT obradach Cho-

Agenor hr. Gouchowhki. 8
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miskiego, piastujcego w tyme czasie posad sekretarza guber-

nialnego. Gdy nadeszo to dziwne wezwanie hr. Stadiona, pupil

jego Chomiski nie by' obecny we Lwowie, gdy przydzielony zo-

sta jako komisarz cywilny do wysanego z Galicyi do Wgier
korpusu generaa Vogla. Hr. Gouchowski w swojej niechci nie

zasoni si sama tylko nieobecnoci Chomiskiego, lecz otwarcie

wystpi przeciw jego powoaniu do Wiednia. „Pozwalam sobie —
pisze do lir. Stadiona w relacyi z 16. maja 1849 — otwarcie zwró-

ci uwag W. Exc, e ogólna opinia kraju z powodu wypadków

r. 1846 jest przeciwna Chomiskiemu. Niechee go potpia ta

uwag, ale fakt ten zaprzeczy si nie da i jestem przekonany, e
wysani przezemnie mowie zaufania nie wziliby udziau w obra-

dach razem z Chomiskim, lecz raczej natychmiast wyjechaliby

z Wiednia." Chomiski próbowa t opini przeama i za spraw

swoich nielicznych przyjació, urzdników (gównie radcy Lehra),

zdoa w kilka lat póniej wcisn si do Towarzystwa gospodar-

skiego, które w okresie prostracyi politycznej w kraju odgrywao

wybitn rol jedynego ciaa reprezentacyjnego i z tego te powodu

w czasie stanu oblenia tak byo kontrolowane przez wadz woj-

skow, e na walnych zebraniach, na które Namiestnik jako czo-

nek Towarzystwa przyby niemóg, obecny by oficer jako delegat

tej wadzy. Przy obliczaniu gosów zaszy jednak takie nieprawi-

dowoci, e wkrótce potem Alexander hr. Dzieduszycki postawi

wniosek wykluczenia Chomiskiego. Bya to sprawa gona i w swoim

czasie opara si jako demonstracya politycznej natury a o Wie-

de. Chocia rzd wstrzyma prezesa Towarzystwa ks. Leona Sa-

pieh poniekd grobami od formalnego postawienia tego wniosku

na porzdku dziennym, to jednak zwolennicy jego umieli tak zr-

cznie pokierowra spraw, e za wnioskiem nie postawionym for-

malnie na porzdku dziennym, ale wplecionym w inne obrady,

urzdzili jednomyln manifestacy i tern zniewolili WTeszcie Cho-

miskiego do zoenia godnoci czonka.

Chomiski otrzymywa nieustannie listy z pogrókami, które

zamiast zniechci go do suby, suyy mu owszem do AYzmocnie-

nia stanowiska. Bach bowiem chcia mie wszdzie takie indywidua

na swoich usugach i zapewne znosi si z niemi sekretnie po za

plecyma szefów krajów, a jeeli ich wicej nie nadsya do Galicyi

tak, jak to w Wgrzech uczyni ze swoimi „Bachhuzarami", to

zawdzicza to naley tylko czujnoci hr. Gouchowskiego. W r. 1860

zostawszy ministrem stanu, hr. Gouchowski jednym zamachem

pióra cae tuziny takich „Bachhuzarów" wymiata z Wgier, w tym
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okresie jednak, do którego odnosi sie to opowiadanie, kada krea-

tura Bachowska uwaaa si w Galieyi za niewzruszon z tego po-

wodu, e kada taka zmiana w osobach mogaby by pojmowana
jako zapowied zmiany ub przynajmniej ulgi w panujcym syste-

mie. Twórcy i koryfeusze tego systemu wówczas jeszcze wszech-

wadni, opromienieni aureol pogromców rewolucyi i zbawców Au-
stryi. pamitali o tern szczególnie, aby nie powsta nawet pozór

rzucajcy cie na ich niewzruszon potg, chociaby tylko w oczach

osób atwowiernych. Zwaszcza Chomiski móg by z tego powodu
pewnym swojego stanowiska, bo na jego gow spaday nietylko

gromy za r. 1848, lecz take, co waniejsza, przeklestwa za r.

1846, wskutek czego jego usunicie lub chociaby tylko ponienie

mogoby by pojmowane jako wyraz pewnych skrupuów rzdu
i jego gotowoci do ustpstw na rzecz spiskujcego spoeczestwa
polskiego.

To te cik krzywd wyrzdziby hr. Gouchowskiemu ka-
dy, ktoby sdzc z pozorów mniema, e za jego pocztkowych

rzdów Chomiski by mem zaufania Namiestnika. Rzecz miaa
si przeciwnie i to, jak wypywa z powyszej wzmianki o powoa-
niu Chomiskiego na wiedesk konferency indemnizacyjn, od

pocztku a do ostatniej chwili. Na kilka miesicy przed powoa-
niem do Wiednia na stanowisko ministra stanu, hr. Gouehowski

zdajc ministerstwu spraw z niepomylnego za wpywem biskupa

Litwinowicza i gr. kat. konsystorza metropolitalnego przebiegu

konferencyi w sprawie zaprowadzenia aciskiego alfabetu w ruskiej

pisowni i ze wzrostu tendencyi do russofilskich innowacyi w literac-

kim jzyku ruskim, oskara w relacyi z 15. czerwca 1859 Chomi-
skiego wprost o to, e go zoliwie okamywa o nastroju panuj-

cym w ruskich sferach i e jest na swojem stanowisku szkodliwy.

„AY interesie suby cesarskiej — pisa hr. Gouehowski w tej

relacyi — musz bardzo ubolewa nad tern, e podczas gdy te oso-

bistoci we Lwowie (t. j. separatystów ruskich dziaajcych w du-

chu russofilskim) ze szczególn cisoci nadzorowa naley, od

naczelnika tutejszej dyrekcyi policyi nie mona oczekiwa nieuprze-

dzonego traktowania sprawy, gdy jak to ju przy wielu sposobno-

ciach mogem wykaza, naczelnik lwowskiej dyrekcyi policyi yje

z kierownikami separatystycznej partyi ruskiej na raco poufaej

stopie." Eelacy t, jak z aktów wida, poprzedzio nawet surowe

ustne zgromienie Chomiskiego przez Namiestnika za perfidye w jego

postpowaniu w tej sprawie.

8*
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W tych czasach powszechnego zamtu w opiniach i sadach,

hr. Goluchowski uchodzi chwilowo, jeeli nie powszechnie to

przynajmniej w pewnej czci kraju, za adoratora Rossy i albo raczej

cara Mikoaja L, którego wrzekomo zamierza uczci pomnikiem

w Galicyi. Bez powodu pogoska ta nie powstaa a powód do niej

najlepiej illustruje nizki poziom intelligencyi i niezrczno tych

urzdników7

, którzy zreszt nie naleeli nawet do kategoryi wprost

wrogiej dla kraju. Potworna myl postawienia pomnika carowi

Mikoajowi I. ze skadek publicznych wylga si istotnie w jednej

z ówczesnych gów galicyjsko-biurokratycznych, w gowie starosty

Jasielskiego (Szarowskiego), któremu uroio si, e wprawi Austrye

w zdumienie i zaimponuje caemu wiatu urzdniczemu, jeeli ze

skadek publicznych wzniesie carowi Mikoajowi I. pomnik w mi-
grodzie, kdy szy wojska rossyjskie dla poskromienia powitania

wgierskiego i gdzie car z ks. Paszkiewiczem chwilowo bawi

w czerwcu 1849. Hr. Goluchowski otrzymawszy o tern relacy

starosty, autora caego pomysu, napisana w bombastyczny sposóh

i w tonie sualczego uwielbienia dla cara jako sprzymierzeca

Austryi, ubi od razu cay pomys tak zrcznie, e mu z tego po-

wodu nie móg nikt uczyni zarzutu jakiej nielojalnoci wobec Au-

stryi. Zabraniajc bowiem zbierania skadek i w ogóle dalszego

forytowania tego pomysu, tak zakaz swój motywowa w pimie do

starosty Jasielskiego z 6. listopada 1853: „Na smutne wypadki,

wród których haniebna zdrada i nieszczsna walka domowa po-

stawiy monarchi nad brzegiem przepaci i sprowadziy konieczno

wezwania obcej pomocy zbrojnej, kady przyjaciel Austryi spogl-

da musi z alem i uczuciem upokorzenia. Nie zasuguj zatem

te wypadki na to, eby przez stawianie pomników byy przywoy-

wane w pamici ludów i przechowywane trwale w ich wspomnie-

niach. Jako wiadkowi tej nieszczsnej epoki wiadomo nadto

WPanu, e przy pomocniczej akcyi rossyjskiej zaszy okolicznoci,

które wobec dnoci niektórych wodzów rossyjskich do zamienia

wietnych czynów naszej dzielnej armii wywoay w jej onie nie-

zadowolenie dotd jeszcze niezapomniane, tak, eby wyniesienie

pomnika na pamitk tych wypadków nie miao tam wywoa pe-

wnego zgorszenia."

Musia tedy hr. Goluchowski w pierwszym okresie rzdów

swoich uzbroi si w cierpliwo i tolerancy wobec takich narzu-

conych mu urzdników, musia lawirowa, gdzie spostrzega nie-

przezwycione wówczas szkopuy polityczne. Za to w7 tym zakresie

spraw i w tej kategoryi urzdników, gdzie jego wadza dyscypli-
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narna nie bya krpowana, dala sie dotkliwie uczu jego cika
rka. Z bezwzgldn surowoci wystpowa mianowieie wtedy,

gdy chodzio o poskromienie w podwadnych urzdnikach dnoci
do kultywowania anarchistycznej polityki cyrkularnej z lat 1846— 1848,

polegajcej na jtrzeniu stosunków miedzy dworem a gmin, pod-

burzaniu chopów przeciw dziedzicom, wreszcie na tein wyniosem
traktowaniu szlachty i lekcewa%eem zbywaniu jej interesów, które

system br. Kriega formalnie wszczepia w modsze pokolenie urz-

dników. To pokolenie stao jeszcze na widowni i mniemao, e pod

oson reakcyi moe swobodnie dziaa w duchu czynowniczej

szkoy Kriegowskiej. Hr. Goluchowski widzc, e jego czujno
osobista wobec takich urzdników jest w braku dostatecznej liczby

zaufanych przeoonych niezbdn, nie pomin adnej sposobnoci,

przy której sam móg spa z nienacka do jakiego powiatu a nadto

czsto objeda cae serye powiatów. W owych czasach jedna ze

spucizn r. 1846, wieci niepokojce o bliskiem wybuchu powsta-

nia, o wznowieniu paszczyzny i t. d., w caych okolicach groziy

zamceniem spokoju. W takich wypadkach hr. Goluchowski rze-

miennym dyszlem objeda zagroone okolice, sam na miejscu

zarzdza rodki zapobiegawcze, a jeeli widzia, e starosta jest

nieporadny, wysya na miejsce zaufanego komisarza z Namiestni-

ctwa z wadz dyskrecyonaln do samoistnego dziaania. Nie obe-

szo si przytem bez pokornych co prawda, ae aosnych remon-

stracyi starostów skompromitowanych w swojej powadze przez tak
delegatur (remonstrowa raz n. p. starosta Uherek z Sanoka, gdy

mu pod bokiem zasiad z samodzienemi atrybucyami komisarz Pa-

jczkowskii, ale hr. Goluchowski nie oglda si na to i rodka raz

z dobrym skutkiem wypróbowanego nie zaniecha nigdy, jeeli

tylko interes publiczny górowa nad ujemnemi bez kwestyi nast-

pstwami takiego wyomu w normalnym trybie urzdowania. A do

tumienia wieci niepokojcych tego rodzaju hr. Goluchowski przy-

wizywa zawsze wielkie znaczenie. Nawet minister Bach. tak zre-

szt nieskory do uznawania dzielnoci administracyjnej hr. Gou-

chowskiego . widzia si raz zniewolonym, wyrazi mu swoje

podzikowanie i uznanie za skuteczne zarzdzenia osobiste w czasie

szczególnie gronego grasowania takich wieci w kilku powiatach

wschodniej Galicyi. Byo to w czasie zawika na Wschodzie, kiedy

Ayypadki wojenne dostarczay watka autorom podobnych wieci.

Lustracye hr. Gouchowskiego byy w tych czasach niewy-

godne i niemie dla urzdów. Nie wystarczao bowiem samo oczysz-

czenie biur z zalegoci przed przyjazdem Namiestnika, który
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rozglda! si wicej po za biurem ni w biurze, na drogach,

w szkoach i t. d. i na miejscu ju gani i gromi, ale te i ró-

wnoczenie wynagradza rzeczywiste zasugi. Kady taki akt lustra-

cyjny — a cae ich stosy zawiera registratura — koczy si

szeregiem pisemnych nagan lub pochwa i asygnatami remuneracyi

dla biedniejszych a odznaczajcych si urzdników.

Owi urzdnicy , którzy jak wyej zaznaczylimy, dziaali

w duchu tradycyi Kriegowskich wobec dworów i szlachty, nie

mogli, by pewni swojej skóry nawet wtedy, gdy hr. Gouchowski

wybra si w kilkutygodniow podró do Wiednia. I tam bowiem

szy do rk jego sprawy waniejsze, do których w pierwszym rz-

dzie zalicza wszystko, co zakrawao na odezwanie si w adini-

nistracyi echa anarchistycznej samowoli biurokratycznej z lat

1846—1848. I tak n. p. w r. 1850 otrzyma w Wiedniu doniesie-

nie, e komisarz obwodowy z Tarnopola, Klein, zjechawszy na ko-

misy do majtku zostajcego w sdowej administracyi tamtejszego

adwokata Delinowskiego (Skoryki), zachowa si tak brutalnie i tak

si odgraa, jak to czynili komisarze dawnego Kriegowskiego

autoramentu. Z Wiednia te otrzyma 20. czerwca 1850 starosta w Tar-

nopolu, Piwocki, polecenie, aby natychmiast przeprowadzi jak naj-

cilejsze dochodzenie, przyczem dodana bya uwTaga, i w razie

stwierdzenia susznoci skargi „postpowanie Kleina jest tern kary-

godniejsze, ile e kompromituje honor stanu urzdniczego w kraju."

W lot przeprowadzono cise dochodzenie tak, e hr. Gouchowski

móg jeszcze w Wiedniu (20. sierpnia 1850) wyda decyzy dyscy-

plinarn. Zdawao si, e skoczy si wszystko na zwykem skar-

ceniu, gdy Klein mia powszechnie uznan opini dzielnego i za-

suonego urzdnika. Mimo to i mimo korzystnego dla Kleina

wniosku przeoonej wadzy, hr. Gouchowski o tyle tylko da si

do agodnoci nastroi, e przeniós komisarza Kleina na wasny

koszt do Zoczowa, co jednak w biurokratycznem pojmowaniu rze-

czy byo ju kar kompromitujc a w danym wypadku i odstra-

szajc. „Komisarz obwodowy Klein — tak opiewa uzasadnienie

kary wymierzonej — postpi, biorc rzecz najagodniej, nietylko

nietaktownie, lecz nadto bardzo nieroztropnie, czem dowiód, e
nie jest wrolny od namitnoci, co wobec kadego urzdnika a szcze-

gólnie politycznego, poczyta naley za wielka wad."

Równoczenie ze spraw Kleina otrzyma wtedy hr. Gou-

chowski w Wiedniu doniesienie, e w dobrach klasztornych Sta-

nitki (w obwodzie Bocheskim) chopi dopucili sie gwatów

celem korzystania z pastwisk dworskich a wadza nie poskromia
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ich natychmiast naleycie. Otrzyma tedy starosta z Wiednia 30.

lipca 1850 ostra nagan za to, e sprawy tej od razu nie trakto-

wa z tak surowoci, jaka bya nakazana dla odstraszenia innych

gmin od bezprawia i samowoli. Po tej naganie nastpuje takie la-

pidarne polecenie : „Spokój i porzdek musi by utrzymany. Do
omiu dni a potem a do zupenego wywizania si ze swego za-

dania winiene WPan przesya mi tutaj zwize relacye o wyda-
nych zarzdzeniach." I rzeczywicie zaraz zapanowa spokój i po-

rzdek mimo pierwotnego zabagnienia sprawy przez starost.

Ta nieustanna i niestrudzona czujno, zapobiegliwo i spr-
ysto w dziaaniu, ciso w kontroli i energia w wykonaniu
zjednay ju w tych czasach lir. Gouchowskienm poza granicami

kraju saw znakomitego administratora. Kiedy bowiem po upadku

Bacha powoany zosta do steru pastwa jako minister stanu, wie-

deski wiat urzdniczy ukorzy si przed jego wyszoci, chocia

wtedy urzdnik-Polak obudza musia najwiksze uprzedzenie. Za-

usznik, powiernik i pupil ministra Bacha, radca ministeryalny

Bernard Meyer, zosta na wstpie hr. Gouchowskiego do nowego
urzdu usunity z szefostwa w prezydyalnem biurze i omal nie

skazany na spensyonowanie. Zato oczywicie przejty by gorycz
na cae ycie i piszc swoje pamitniki zby rzdy hr. Gouchow-
skiego, którego nazywa pogardliwie „Sarmat", takiemi uwagami,

jakgdyby rzdy te uwaa za tak przykry epizod w bistoryi pa-
stwa, i patryota austryacki — oczywicie Bachowskiego autora-

mentu — niemoe dugo zatrzymywa si przy nim. A jednak

i ten osobisty a zasadniczy antagonista hr. GouchowTskiego nietylko

nie poway si rzuci cienia na jego talent i dzielno administra-

cyjn, lecz owszem, zoy mu pod tym wzgldem hod otwarty

temi sowy: 1

) „Wcale nie brako mu talentu a musz wystawi
mu wiadectwo, e pod wzgldem dzielnoci w akcyi wykonawczej,

szybkoci, energii i jasnego pogldu w deniu do celu moe nikt

z nim mierzy si nie moe."
Meyer wypyn znowu jako szef prezydyalny za Belcredego,

kiedy dokonywaa si wielka reforma oddzielenia sdownictwa od

administracyi, a hr. Gouchowski, powoany powtórnie na stanowi-

sko Namiestnika Galicyi, móg ju niejako stawia warunki wio-

dce wprost do celu. który w pierwszym okresie rzdów sta mu
pewnie cigle przed oczyma, ale zamglony zupenie chmurami centra-

*) Bernhard Eitter von Meyer: Erlebnisse — Wien &
Pest 1875 t. II. str. % i 46.
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lizaeyi i absolutyzmu. Tym razem Meyer w swoich pamitnikach znowu

przypina atk hr. Gouchowskiemu, ale jeszcze dobitniej oddaje

hod jego wyszoci. „Co do Galicyi — pisze Meyer — zasuga

rychego przeprowadzenia tej reformy w wielkiej czci naley si

hr. Gouchowskiemu. W sprawie tej znowu dowiód on, e gdy

chodzi o energiczna akcy i ryche przeprowadzenie projektu, na-

ley do najdzielniejszych mów w monarchii. Zasza jednake

przytem co do niektórych, hr. Gouchowskiemu niemiych, osobi-

stoci pewna niesuszno, której w braku poparcia u mojego szefa

zapobiedz niemogem. Hr. Gouchowski dy do tego, aby usunito

wszystkich galicyjskich urzdników tak niemieckiego jak i sowia-
skiego pochodzenia, którzy z powodu swojego czysto cesarskiego

sposobu mylenia (sic!) i dziaania nie byli dla Polaków sympa-

tyczni i aby take czysty polonizm zapanowa w ciele urzdniczem.

Bardzo dobrze poznaem donioso tego planu. W monarchii o tak

rónorodnym skadzie jak Austrya nie ma nic niebezpieczniejszego

dla zasady monarchicznej i dla bytu pastwa nad sytuacy, w któ-

rej monarsze pod pewnym wzgldem egzekutywa zupenie z rk
wydarta zostanie. A sytuacya taka zachodzi wtedy, jeeli si posta-

wi zasad, e tylko narodowi urzdnicy maj by ustanowieni. Ale

plan taki wisia niejako w powietrzu. Co faktycznie uczyniono na

Wgrzech, co tam przez odwoanie wszystkich przez Bacha wysa-

nych urzdników jako zasad uznano, tego niemona byo Polakom

odmówi."

Uwaga ta Meyera odnosi si do schyku 1865 i pocztku

1866 r. i stanowi anachronizm, gdy w tym czasie austryackie

interesa i polskie aspiracye, jakkolwiek nie rozwijay si jeszcze

w tak równolegym kierunku jak dzisiaj, w adnym razie nietylko

nie stanowiy ju antitezy, lecz nawet nie krzyoway si z sob
tak, aby obawia si naleao powrotu dawnej zasadniczej kolizyi

midzy poczuciem polskoci a lojalnoci wobec Austryi. Ale Meyer

piszc to pozostawa widocznie jeszcze w tej samej sferze pogldów

i wyobrae, w jak wszed po objciu posady w ministerstwie

austryackiem zaraz po stumieniu powstania wgierskiego. Biuro-

krata ten, Szwajcar z pochodzenia, emigrowa z ojczyzny wsku-

tek cikiego skompromitowania si w jej wewntrznych zatargach

a nastpnie w wojnie domowej i zwróci si do Metternicha, dla

którego przyjty by wielkiem uwielbieniem, z prob o posad

w subie austryackiej. Byo to w przededniu wypadków i ucieczki

Metternicha z Wiednia, wic uwzgldnienie proby Meyera od-

wloko si a do wypynicia Bacha, który reakcyoniste szwajcar-
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skiego nietylko umieci w ministerstwie, lecz nawet zaszczyci

szczególnem zaufaniem i wyniós na stanowisko szefa prezydyalne-

go, wic wasnego powiernika. W tym czasie Meyer przej sie

pogldami swojego mistrza i protektora, wiec take zapatrywaniem,

e polsko jako inkarnacya rewolucyi i wywrotu stanowi antiteze

austryackich interesów pastwowych. W bezwzgldnej adoracyi dla

Bacha niemóg do kresu ycia rozsta sie z jego pogldami, cho-

cia jako szef prezydyalny w ministerstwie spraw wewntrznych
zna musia dobrze wszystkie te relacye polityczne, któremi lir. Go-

uchowski w najgorszych dla Galicyi czasach usiowa wywoa
w wiedeskich sferach rzdowych zmian opinie pod tym wzgldem.

Ju w pierwszych latach rzdów lir. Gouchowskiego uderza

konsekwentna dno jego do przedstawiania stosunków krajowych

w takiem korzystnem wietle, aby powoli zacieray si w Wiedniu

fatalne uprzedzenia, jakie co do Galicyi wywoay tam dawniejsze

relacye Kriega, póniej Hammersteina a poniekd, zwaszcza ku

kocowi pobytu we Lwowie, take i relacye hr. Stadiona. We
wszystkich tych relacyach Galicya przedstawiana bya jako nie-

wygasy, cigemi erupcyami pastwu zagraajcy, wulkan rewolu-

cyjny, jako ziemia klasyczna spiskowców, w której rzd liczy moe
tylko na chopa i wieo rozbudzone ruskie ywioy, jako na dwa

czynniki szachujce buntownicz szlacht i spiskujc intelligency

miejsk.

Hr. Gouchowski zaraz za pierwszym swoim duszym poby-

tem w Wiedniu w charakterze Xamiestnika, a wiec w chwili naj-

ciszej reakcyi, osobicie rozpocz w sferach rzdzcych rehabili-

tacy Galicyi. Z lunych zapisków bowiem, jakie pozostay z czstych

podróy hr. Gouchowskiego do Wiednia w latach 1850—1852

pod archiwalnym tytutem „Reizeprotocolle" okazuje si, e ju
w r. 1850 przedstawia on szlacht galicyjsk jako ywio poli-

tyczny, który dla pastwa zjedna i na którego lojalnoci wobec

tronu polega mona i e ju wtedy zaleca rzdowi, aby przy

danej sposobnoci odszczególni imiennie wskazane osobistoci z tej

klasy. W roku nastpnym hr. Gouchowski wybra si na duszy
objazd wschodnich powiatów i zdajc z tego spraw ministerstwu,

przedstawia obraz kraju pod wzgldem stosunków i opinii politycz-

nych w pogodnem wietle. Burzliwe ywioy — taka jest mniej

wicej tre tej obszernej relacyi — które w r. 1848 chwilowo

zamcay porzdek, usuny si z widowni a z niemi ustay take

obawy dawniej ywione. Szlachta, podcita w swoim bycie mate-

ryalnym przez dorywcze zniesienie paszczyzny z nieuchwytn
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jeszcze dotd nadzieja indemnizaeyi, nie myli o niczem innem,

jak tylko o swoich stosunkach ekonomicznych. W tej mierze su-

sznie liczy na rzd, który obowizany jest do przyspieszenia inde-

mnizaeyi i do utrzymania w karbach woci astwa, po zniesieniu

paszczyzny zbyt skonnego do nieufnoci, objawiajcej si niekiedy

w sposób zgubny dla wasnych interesów, n. p. przez niechtne

dostarczanie robocizny na polach dworskich pomimo korzystnej

zapaty. Tak dalece zaleao hr. Gouchowskiemu ju wtedy na

politycznej rehabilitacyi kraju, e przychylnie odzywa si nawet

o tych ywioach, z któremi, jak to póniej przy omówieniu kwe-

styi ruskiej zobaczymy, w cigej walce pozostawa. Do owej rela-

cyi bowiem doda wasnorcznie nastpujcy dopisek : „Take

i ruskie duchowiestwo, które podburzane przez kierowników tak

zwanej ruskiej Rady narodowej rozbudzao w latach J848 i 1849

pomidzy Indem ruskim nienawi i niech ku wyznawcom ob-

rzdku rz. kat. a przez nierozsdny prozelityzm zamcao miedzy

ludnoci mieszan zgodne poycie obu narodowoci, opucio ten

kierunek szkodliwy dla dobra publicznego i zajmuje si bardzo

gorliwie owiat ludow, nie ogldajc si na zgubne podszepty

ludzi narzucajcych si gr. kat. duchowiestwu na kierowników

w tym celu, aby na zewntrz uchodzili za wpywowych i na tej

drodze doj mogli do swoich osobistych, egoistycznych celów."

Rehabilitacya ta prowadzona bya z planem z góry wytkni-

tym. Hr. Gouchowski wiedzia bowiem dobrze o tern, e przy

wstpieniu na tron Cesarza Franciszka Józefa I. przyjty by
w sferach dworskich cile okrelony program akcyi, wedug któ-

rego mody Monarcha, niezwizany konstytucyjnemi ustpstwami

swojego poprzednika, cesarza Ferdynanda, mia uj rzdy w swoje

rce jako wadzca absolutny i przezto umoliwi takie uspokojenie

krajów monarchii, albo raczej takie stumienie wszystkich ywio-

ów rewolucyjnych, aby zaraz potem konstytucyjna rekonstrukcya

pastwa moga by rycho i bez obawy rozpoczta. Dopóki hr.

Stadion by ministrem, nadzieja cisego wykonania tego programu

bya uzasadnion. Gdy jednak znik z widowni ten m stanu,

a Bach po mierci Felixa ks. Schwarzenberga zapanowa wszech-

wadnie nad sytuacy wewntrzn, przewag uzyskaa dno do

przewlekania tej rekonstrukcyi i do ustalenia pierwotnie za przej-

ciow faz tylko uwaanego systemu absolutnego. Planowi temu

odday wielk usug wszystkie te chybione usiowania sjiskowe,

które w Galicyi i na Wgrzech jeszcze po r. 1848 na jaw wyszy.

Wskutek tego bowiem mona byo z pozorn racy przewleka
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«

w nieskoczono jeeli nie wszystkie, to przynajmniej najwaniej-

sze porewolucyjne zarzdzenia repressyjne a przedewszystkiem utrzy-

mywa najpierw formalny stan oblenia a potem stan wyjtkowy
w mocy jaku widomy znak. e sytuacya nie jest jeszeze tak bez-

pieczna, aby myle ju mona o rozpoczciu konstytucyjnej re-

konstrukcyi monarchii.

Przedstawianie stosunków krajowych w tak korzystnem

wietle, jak to kr. Gouchowski czyni, stawao oczywicie planom

powyszym w poprzek i byo dla Bacha tein niewygodniejsze. ile

e Galie va uchodzia do niedawna w raportach urzdowych za

najgorsz prowincy a tem samem za najwymowniejszy argument

dla obroców stanu oblenia. Hr. Gouchowski nie waha sie

pój jeszcze dalej w tym kierunku, bo zapytany w r. 185-2. czy

stan wyjtkowy moe by zniesiony, owiadczy w formie na wy-

rzut czy zarzut zakrawajcej, e wzgldy polityczne nie mogyby
uzasadni tak dugiego trwania tego stanu, jeeliby tylko rzd by'

pomyla o skutecznej ochronie bezpieczestwa publicznego przez

dostateczne zorganizowanie andarmem.
Jak jeszcze póniej zobaczymy, hr. Gouchowski by i w innych

sprawach stanowczo niewygodnym dla intencyi i planów Bacha,

który jako wszechwadny minister byby si niezawodnie pozby

takiego Namiestnika, gdyby on niemia by silnego poparcia w sfe-

rach najwyszych, lub gdyby to poparcie byo tylko aktem prze-

lotnej aski, a nie, jak si rzecz miaa rzeczywicie, trwa ju
odtd zdobycz wypróbowanej lojalnoci i konsekwentnej pracy nad

powolnem zasypywaniem tej przepaci, jak biurokracya Metterni-

chowska w latach 1846—1848 stworzya miedzy krajem a tronem.

Hr. Gouchowski ju jako wyszy urzdnik gubernialny wiedzia

o tem dobrze, e o krwawych orgiach biurokracyi galicyjskiej z r.

1846 nigdy nie doszy autentyczne szczegóy do stóp tronu, na

którym zasiada wtedy chorobliwie wraliwy i dobrotliwy cesarz

Ferdynand, e wszelkie póniejsze próby zblienia si szlachty ga-

licyjskiej do monarchy w sprawie paszczynianej z góry udare-

mniaa biurokracya, dla której utrzymanie tej sprawy w stanie

cigego zaognienia i jtrzenia byo racy stanu i gównym sekre-

tem sztuki rzdzenia w Galieyi. Wtedy hr. Gouchowski by bez-

silnym wobec takich machinacyi, ale teraz móg je ju demaskowa
a nawet krzyowa, bo w czstych podróach urzdowych do Wie-

dnia i za pobytu Cesarza Franciszka Józefa w Galieyi, wytworzy

si na prawdziwe szczcie kraju midzy jego dzielnym Namiestni-

kiem a modym i ju wtedy szlachetnym nastrojem swoich uczu
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i inteneyi wszystkich dokoa podbijajcym Monarch, pikny sto-

sunek wiernoci z jednej, a zaufania i uznania z drugiej strony.

Rozszerzy ten stosunek na cay kraj i obwarowa go ywioem
obywatelskim we wszystkich dziaach suby publicznej tak, aby

ju nigdy demon obcej biurokracji nie móg si wTcisn midzy
kraj a Koron — oto przewodnia idea polityczna, której hr. Gou-
chowski od pierwszych lat rzdów swoich suy z caym zapaem
obywatela troskliwego o dobro spoeczestwa swojego, z ca gor-

liwoci lojalnego ma zaufania Monarchy i z ca abnegacy
ma stanu wyszej miary, niezraajcego si do planu, na odleg
przyszo zakrojonego, ani nagromadzonemi dokoa trudnociami,

ani nawet pocztkowo sabym odgosem w onie samego spoecze-

stwa, oto idea ju dzi historyczna, której zupeny tryumf oglda
danem byo hr. Gouchowskiemu za czasówr drugiego Namiestni-

kowstwa, gdy Sejm krajowy, wierny tumacz uczu i inteneyi po-

litycznych caego spoeczestwa, wypowiedzia wt uroczysty sposób,

w adresie do tronu, pamitne sowa: „Przy Tobie Najjaniejszy

Panie stoimy i sta chcemy."

To te take i do pierwszego Naniiestnikowstwa hr. Gou-

chowskiego odnie naley sowa, wypowiedziane przeze w chwili

ustpienia w r. 1868 w pimie poegnalnem do urzdów: „Jak

zawsze i wszdzie, tak i w przecigu tego powtórnego mego urz-

dowania, jedynem mojem byo staraniem krzewienie i wzmacnianie

uczu przywizania, lojalnoci i wdzicznoci ludnoci dla Korony

a zaufanie Korony do ludnoci kraju, jedynym wzgldem usilna

baczno na wzrost i potg monarchii, na dobro i pomylno
rodzinnego kraju mojego i na prawa jego."

G ~~^~<r&W<&>^'~~Z
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Hr. Gouchowski a sprawa ruska.

Tre: Geneza sprawy ruskiej. — Rola hr. Stadiona i hr. Gouchowskiego

w sprawie »wynalezienia« Rusinów. — Gos Szujskiego w tej spra-

wie. — Niemieckie glosy o zwichniciu austryackiego kierunku sprawy

ruskiej przez hr. Gouchowskiego. — Dzieo ks. Jakóba Goowackiego

jako akt oskarenia ze strony ruskiej przeciw hr. Gouchowskiemu. —
Najwiesze wznowienie legendy o »wynalezieniu« Rusinów w dziele

K. Widmanna o Smolce. — Krytyczny pogld na rewelacye K. Wid-

manna. — Pierwsze zawizki sprawy ruskiej w Galicyi. — Ruski

ruch narodowy przed i po r. 1S46. — Gos br. Sali o genezie kwe-

styi ruskiej. — Wpywy rzdu przed r. 184-8 — Geneza pomysu
o podziale Galicyi na dwie prowincye. — Koleje tej sprawy przed

r. 1848. — Operat br. Kriega i opinia hr. Stadiona w tej sprawie. —
Wystpienie Rady ruskiej za podziaem. — Stanowisko hr Gou-

chowskiego w tej sprawie. — Ruski Dom Narodny. — Konferencye

wiedeskie w sprawie statutów krajowych. — Stadionowski projekt

o dwóch kuryach sejmowych. — Opinia hr. Gouchowskiego o tym

projekcie i jego pogld na przyszo ruchu witojurskiego. — liu-

thenien i Btissinelancl. — Hr. Mercandin jako szef krakowskiego

okrgu administracyjnego. — Zaostrzenie si konfliktu hr. Gouchow-

skiego z Rad rusk. — Ochotnicze bataliony ruskie wród kampa-

nii wgierskiej. — Genera Hammerstein jako »Proprietar« batalionów

ruskich. — Skargi Rady ruskiej do ministerstwa na hr. Gouchow-

skiego — Rada ruska przeciw zaprowadzeniu sdów przysigych

w Galicyi. — Prowincyonalne filie Rady ruskiej. — Oficyalna cha-

rakterystyka ks. Kuziemskiego. — Sojusz witojurstwa z germaniza-

cy w sprawach szkolnych. — Euzebiusz Czerkawski i hr. Gou-

chowski w walce ze witojurstwem o jzyk polski w szkoach. —
Zaprowadzenie jzyka niemieckiego jako wykadowego a nauki j-
zyka ruskiego jako przedmiotu obowizkowego w gimnazyach wscho-

dnio- galicyjskich. — Interpelacya Dylewskiego. — Mowa rektora



126

Tangla o ruskim charakterze kiaju. — Inicyatywa hr. Gouchow-
skiego w sprawie organizacyi i nadzoru szkól rednich. — Rugowa-
nie polskoci ze szkól wschodniej Galicyi. — Radca ministeryalny

ks. kanonik Szaszkiewicz. — MinisteryaJne rozporzdzenie o jzyku
wykadowym. — Zniesienie przymusowej nauki jzyka ruskiego. —
Pierwsza próba utrakwizmu. — Radca szkolny Wilhelm w Krako-

wie. — Dalsza akcya Czerkawskiego i hr. Gouchowskiego w spra-

wach szkolnych wród opinii kraju zapoznajcej ich intencye. —
Pierwsze urzdowe stwierdzenie russofilizmu w Galicyi. — Ajenci

panslawizmu. — Markiz Paulucci. — Sprawa ks. Goowackiego. —
Sprawa zaprowadzenia alfabetu aciskiego w pisowni ruskiej i spra-

wa zrównania kalendarzy. — Ankieta dla tych spraw. — Projekt

Jireczka. — Akcya ks. Szaszkiewicza oraz biskupów Litwinowicza

i Jachimowicza. — Rossyjscy agenci literaccy Smirnow i Gromeka. —
Zwrot ministra hr. Thuna w sprawie ruskiej. — Pogld ogólny na

ruch witojurski.

Jakby jakie zdarzenie z odlegej zamierzchej epoki gubi si

w legendach, baniach i prostych plotkach geneza sprawy-gali-

cyjsko-ruskiej vulgo witojurskiej. Poczta w antagonizmie a na-

wet w otwartej nienawici ku polskoci, wichrzona i mcona
w sposób samobójczy dla sprawy ruskiej w historycznem tego

sowa znaczeniu przez domowych agitatorów, wrzekomych restau-

ratorów Eusi, a w sposób podstpny przez obcych wrogów na rzecz

germanizmu i russofilizmu, kwestya ta, sprowadzana od czasu do

czasu przez obywateli dobrej woli z trudem syzyfowym na tory

spokojnego rozwikania w duchu historycznego swego znaczenia,

zawsze za sprawa demonów politycznych wracaa w pierwotn

faz bratobójcz. Eok 1848 uchodzi za niewzruszon dat genezy

tej sprawy a ówczesny gubernator Galicyi, hr. Stadion, za jej

twórc, bd to samodzielnego, bd inspirowanego przez hr. Go-

uchowskiego. Deputacya polska w Wiedniu, która, jak wiadomo,

wysana zostaa do cesarza Ferdynanda ze znanym adresem lwo-

wskim z 18. marca 1848, wyrobia tam hr. Stadionowi t opini,

oskarajc go w obszernym memoryale przed ówczesnem minister-

stwem o róne bezprawia i zamachy na narodowo polsk, a mi-
dzy innemi take i o zamcenie spokoju wewntrznego przez

sztuczne wywoanie wani polsko-ruskiej. Kiedy potem hr. Stadion

stan w Wiedniu jako czonek konstytuanty, wybrany w wscho-

dnio-galicyjskim gminnym okrgu wyborczym (Rawa), i w parla-

mencie otoczy si sierminymi kolegami swoimi z wschodniej

Galicyi, uchodzi ju powszechnie za „wynalazc" Rusinów nietylko

w gronie posów polskich, lecz take w opinii liberalnych posów

niemieckich, odgadujcych w byym gubernatorze galicyjskim wy-
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bitnego bohatera zbliajcej si reakcji a w Rusinach galicyjskich

zwarty w swojej bezmylnoci czy nienawici ku Polakom korpus

przyszej armii reakcyjnej. Poniewa w Wiedniu wiedziano wtedy

powszechnie, e hr. Stadion ju nie myli powraca na swoje

stanowisko do Lwowa i pragnby przeprze odrazu nominacye hr.

Gouchowskiego na swojego nastpc, wiec i opinia ostatniego

jako wspówynalazcy albo raczej jako intellektualnego sprawcy

kwestyi ruskiej ustalia sie na dugie czasy. Zachwiaa si ona

z biegiem czasu, a dzi ju nawet pisarze, patrzcy na wypadki r.

1848 przez pryzmat ówczesnych najgortszych ywioów7

, nie wie-

rz tej bani, uwaajc j za niepoezaln z póniejszem post-

powaniem hr. Gouchowskiego za drugim i trzecim powrotem na

stanowisko Namiestnika Galicyi. Poniewa rzecz w ten sposób

traktowana mogaby wzbudza mniemanie, e hr. Gouchowski

zmieni si i opamita dopiero póniej, ale w pierwszych latach

rzdówT swoich by rzeczywicie takim, jakim go opinia w r. 1848

przedstawiaa, poniewa w takim razie, w ogóle w razie niewy-

wiecenia samej genezyi sprawy ruskiej, poniekd niezrozumiaem

lub co najmniej zagadkowem wydawaoby si póniejsze opowia-

danie nasze o nieustannych starciach hr. Gouchowskiego z rusk

Rad narodow w roku i po roku 1849, przeto niezbdn jest

niejako rewizya historyczna caej tej kwestyi.

Hr. Stadion na razie nas wcale nie obchodzi, bo moe przy

innej sposobnoci, w innej pracy, stosowniejszem bdzie omówie-

nie jego roli w Galicyi wT ogóle a w sprawie ruskiej w szczegól-

noci. O ile jednak chodzi o „wynalezienie" Rusinów, ju tutaj nie-

podobna pomin milczeniem tego bezmylnego twierdzenia, bo

waciwie uchybia ono nietylko prawdzie historycznej, lecz nawet

wprost intelligencyi tych, którzy je bezmylnie lub lekkomylnie

powtarzaj. Rzecz ca mcnaby zby krótko powtórzeniem zdania,

które w chwili bardzo wanej dla rozwoju sprawy ruskiej wypo-

wiedzia Józef Szujski, wic sdzia najkompetentniejszy ze stano-

wiska historycznego i politycznego. „Opinia ta — tak mówi J.

Szujski x
) — wydaje mi si z gruntu faszyw i zgubn. Faszy-

wo jej zaczyna si od pierwszego zaoenia, jakoby ruch ruski

by tylko fabrykatem r. 1848. Z prónego i mdry Salomon nie

naleje, mówi przysowie. Czego nie móg Salomon, nie móg i Sta-

*) Józef Szujski: Z wycieczcie do Lucira. (Kwcsfya ru-

sl:a). Kraków 1866 — str. 7.
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dion ; nie móg on stworzy Rusinów z niczego. Byy w Gralicyi

ywioy, które si obudziy, mniejsza na czyj gos".

Jeeli to orzeczenie historyka polskiego zasania hr. Stadiona

przed sawa czy niesaw „wynalezienia" Rusinów, chocia nie

przed odpowiedzialnoci za nadanie sprawie ruskiej fatalnego za-

równo dla Galicyi jak i dla Austryi kierunku, to hr. Gouchowskiego

i pod tym wzgldem powinnyby byy raz na zawsze zasoni przed

odpowiedzialnoci gosy tych historyków niemieckich, którzy ruch

witojurski pojmowali jako wielkie dzieo patryotyzmu austry-

ackiego a witojurców uwaali za pónocnych Tyrolczyków.

Z gosów niemieckich tego rodzaju przytaczamy tutaj tylko dwa
znamienne. Rogge, który mia na myli gównie Schmerlingowski

okres zachwytu austryackich polityków dla rozkwitu witojurstwa,

zarzuca hr. Gouchowskiemu jako „namitnemu Polakowi" wprost

nieprzyjacielskie postpowanie wobec Rusinów '). Drugi gos po-

chodzi od osawionego dyrektora policyi we Lwowie z r. 1848

Sachera-Masocha, w przedstawianiu spraw polskich bezczelnego

faszerza, ale za to w traktowaniu ruchu ruskiego entuzyasty niemal

od zmysów odchodzcego. Nie jeste to bowiem dowodem aberra-

cyi na tle politycznem, jeeli Sacher-Masoch, czowiek zkdind
znany z intelligencyi niepoledniej, stawia Rusinów poniekd na

czele wszystkich narodów w rozwoju kulturalnym! Na dowód je-

den ustp z jego dziea*): „Tylko królodworski rkopis Czechów

stanowi tak wspania poezy, e go wymieni mona obok ruskiej

„Wyprawy Igora". Utwory niemieckie (jak „Nibelungenlied"),

angielskie, francuskie, woskie (przed pojawieniem si „Boskiej

Komedyi") nie maj wobec powyszego poematu ruskiego prawie

adnej wartoci. Jeeli si porówna ruskiego Nestora z wspócze-

snymi kronikarzami niemieckimi, polskimi i francuskimi, to rónica

bije w oczy. Nestor jest prawdziwym historykiem, kiedy tymcza-

sem inne narody posiaday wówczas tylko kronikarzy. Nestor jest

pierwszym nowoytnym historyografem, który doskonale wytrzyma

porównanie z Tacytem i Thucididesem". Owóz ten entuzyasta ru-

ski, ze swojego stanowiska w r. 1848 najbliszy wiadek genezy

sprawy witojurskiej i najmilszy powiernik wszystkich planów,

jakie wówczas zakrelali ruchowi ruskiemu tak jego biurokratyczni

*) Walter Rogge: Oesterreich von Yilagos bis zur Gegen-

wart. — Leipzig & Wien. 1871—1873. T. I. str. 516, t. II. str. 117

i 360.
2
) Polnische Reuolutionen (nazwisko autora niewymienione).

Prag 1863, str. 15.
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mentorowie jak i kryoszascy koryfeusze, z wielka gorycz odzy-

wa si w przytoczonem dziele o hr. Gouchowskim za skrzywienie

rozwoju sprawy ruskiej, za zwichnicie jej kierunku austryackiego.

Sacher-Masoch uznaje lojalno lir. Grouchowskiego wobec tronu

i pastwa, ale dodaje zaraz, e minio to zawsze pozosta szlachci-

cem polskim i wrogiem Rusinów, a wskutek tego zepsu cae ru-

skie dzieo swoich poprzedników, w czem mu w roli zego ducha

pomocny by Euzebiusz Ozerkawski.

Wedug trafnego aforyzmu Frycza-Modrzewskiego „zym sie

niepodoba jest co na ksztat chway". A wanie najgorszym

pomidzy zymi nie podoba sie hr. Gouchowski za swoje stano-

wisko w sprawie ruskiej. Sacher-Masochowi wtóroway póniej

gosy wszystkich tych renegatów rusko-galicyjskich, którzy w la-

tach 1865—1868 zwerbowani przez rossyjskich wysanników spie-

szyli za kordon, aby w Ohemszczynie nietylko pomaga rzdowi
rossyjskiemu w tpieniu polskoci i unii. lecz nadto osobicie przy-

wieca wasnym przykadem w roli zaprzaców wasnej narodo-

woci i religii na rzecz prawosawia i russcycyzmu. Gosy te roz-

rzucone po rossyjskich czasopismach i ksikach ówczesnej doby

mao s u nas znane. Niedawno jedno z czasopism polskich r
)

podao ciekawe pod tym wzgldem sprawozdanie na podstawie pa-

mitników i listów jednego z rossyjskich dziaaczy w dziele rus-

sylikacyi i sprawosawienia Chemszczyzny (Lebedycewa). Figu-

ruj tam w roli wstrtnej wszyscy galicyjscy pomocnicy Rossyi

W tern dziele, nie wyjmujc metropolity Litwinowicza, a hr. Gou-
chowski traktowany jest jako wróg i gnebiciel Rusinów, paraliu-

jcy swoj czujnoci zadzierzgnicie cilejszych wzów pomidzy
prawosawna Rossva a unicka Rusi. Klasvcznem. wszelka watpli-

woe usuwajcem wiadectwem pod tym wzgldem mona nazwa
dzieo, wydane w r. 1861 przez instytut Stauropigiaski bezimien-

nie a powszechnie przypisywane znanemu renegatowi ks. Jakóbowi

Goowackiemu 2
). W dziele tern, traktujcem o caym szeregu spraw

ruskich a w szczególnoci o sprawie alfabetowej, o której póniej

bdzie mowa, przedstawiony jest hr. Gouchowski z przytoczeniem

niektórych jego relacyj jako nieprzebagany najwikszy wróg wi-
tojurstwa, a Euzebiusz Ozerkawski jako jego powolne narzdzie

w tern dziaaniu.

x
) Ob. Przegld Poicszechny z r. 1899. (Artyku dr. Cyryla

Studziskiego p. t. : Z za kulisów schizmatgdziej propagandy).
2
) Die rtUhenische Sprach- und Schriftfrage in Galizien. —

Lemberg 1861.

Agenor hr. Gouchowski. 9
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Wszystko to byo wiadome za ycia hr. Gouchowskiego,

wiec zdawaoby si, e po jego mierci nie odezwie si ju aden
gos z podobnem oskareniem. A jednak stao si inaczej. W dzie-

wi lat po mierci hr. Gouchowskiego wystpi z niem Karol

Widmann w swojej monografii o Franciszku Smolce w sposób tak

pozytywny, jakgdyby chodzio o fakt historyczny, który nie wyja-

wia dopiero, lecz tylko raz na zawsze stwierdzi naleao. Gosu
tono tutaj pomin niepodobna, jeeli legenda o „ruskim wyna-

lazku' hr. Gouchowskiego ma by raz na zawsze ubita, nietylko

faktami, o których póniej bdzie mowa, lecz take wiadectwami

historycznemi. K. Widmann bowiem wystpuje w tern dziele naj-

pierw jako m zaufania Franciszka Smolki, zaszczycony przeze

oddaniem caej korespondencji rodzinnej z r. 1848, wic niejako

zasonity jego powag, a powtóre jako powiernik tradycyi biuro-

kratycznych swojego ojca, byego radcy gubernialnego z pierwszego

okresu rzdów hr. Gouchowskiego.

„We Lwowie — pisze K. Widmann x
) — by Gouchowski

pierwszym, który przy naradzie u hr. Stadiona nad rodkami zwal-

czania Rady narodowej i polskiego ruchu narodowego poda pro-

jekt utworzenia ruskiej Rady narodowej jako narzdzia kontragi-

tacyi. Wiadomo o tern przesza do publicznoci przez niedyskrecy

niektórych uczestników owej narady, „Gazeta Narodowa" podaa

te wiadomo z dodatkiem, e róda wymieni nie moe. Ja sie

o tern dowiedziaem od mego ojca, który by przy owej naradzie.

Gouchowskiego pomys zosta wykonany a wykonawcami byli

znowu nie Eusini, ale Niemcy. We Lwowie by takim zaoycie-

lem ruskiej Rady dr. Józef Eminger, radca gubernialny, w ókwi
komisarz Wohlfarth i t. d., w ogóle wszdzie w kraju byli inicya-

torami agitacyi ruskiej urzdnicy, po wikszej czci Niemcy,

albo zaprzacy polskiej i ruskiej narodowoci. Gouchowski, który

by wtedy jednym z ostatnich radców7 gubernialnych, poszed od-

td w gór. Stadion uzna jego pomys za genialny, wyjedna mu
posad wiceprezydenta gubernialnego i gdyby nie byy przewayy

wpywy naszej deputacyi w Wiedniu a w szczególnoci Smolki,

byby Gouchowski zosta gubernatorem po ustpieniu Stadiona,

a nie Zaleski. W ogóle od poruszenia tej kwestyi ruskiej datuje

si karyera Gouchowskiego".

aden z tych szczegóów, wrzekomo stwierdzajcych auten-

tycznie autorstwo hr. Gouchowskiego co do kwestyi ruskiej, nie

!

) Karol Widmann: Franciszek Smolka (j. w.) str. 245— 6.
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wytrzymuje cilejszej krytyki. Najpierw bowiem w owych nara-

dach, wród których wyoni si miaa sprawa utworzenia ruskiej

Eady narodowej, wiec sprawa ruska czyli witojurska, udzia

brali jak sam Widmami w powyszem dziele swojem opowiada

(str. 161), nietylko urzdnicy (midzy innymi Maurycy lir. Dzie-

duszycki i Kazimierz hr. Stadnicki), lecz take wybitne osobistoci

polityczne, jak koryfeusze ruchu ruskiego : biskup Grzegorz Jachi-

mowicz, kanonicy Micha Kuziemski i Micha Malinowski, a z pol-

skiej strony: arcybiskup ks. ukasz Baraniecki, Karol ks. Jabo-

nowski, Alexander hr. Krasicki, Piotr Trzecieski, Gwalbert Pawli-

kowski, adwokat dr. Klemens Raczyski i t. d. Wszyscy ci

uczestnicy konferencyi Stadionowskiej brali w tym czasie i póniej

wybitny udzia w yciu publicznem, wchodzili w czste kollizye

polityczne z rzdem w ogóle a hr. Gouchowskim jako jego przed-

stawicielem w7 szczególnoci, wic jake przypuci mona, eby
fakt tak doniosy, jak zainicyowanie ruchu ruskiego, pozosta

w ukryciu i póniej dopiero dosta si do wiadomoci „przez nie-

dyskrecy niektórych uczestników?' Jeeliby do dyskrecyi czuli

si zobowizanymi spokojniejsi czonkowie konferencyi, a chociaby

nawet wszyscy polscy uczestnicy, niewyjmujc Piotra Trzecieskiego

i Gwalberta Pawlikowskiego, protestujcych najgoniej przeciw

zwoaniu sejmu postulatowego i rozwizaniu polskiej Eady naro-

dowej, to stanowczo nie byby si krpowa skrupuami dyskretnemi

kanonik Micha Kuziemski w chwili, gdy jako prezes ruskiej Rady

narodowej wszed, jak to póniej zobaczymy, w r. 1849 nie w je-

dn kolizy, lecz w cay szereg konfliktów, wprost w walk na

zabój z hr. Gouchowskim, jako szefem kraju. Wszake w tej

walce z hr. Gouchowskim dla ks. Kuziemskiego reminiscencya

taka byaby stanowia bro najdzielniejsz , bo za jej pomoc
wrzekomy autor sprawy witojurskiej i inicyator ruskiej Rady na-

rodowej, a potem szef kraju i antagonista swojej wasnej kreacyi

politycznej, móg by kadej chwili albo zmuszony do odwrotu,

albo ciko skompromitowany wobec rzdu i kraju autentycznemi

rewelacyami. Byby niezawodnie w ten sposób postpi ks. Ku-

ziemski przynajmniej w draliwej sprawie alfabetowej, o której

traktuje powyej przytoczone dzieo ks. J. Goowackiego o pisowni

ruskiej. Wtedy bowiem ze strony ruskiej nie pomijano adnej,

chociaby naj draliwszej i dyskrecy prezydyaln osonitej re-

w la cy i.

Pozostaje jeszcze wiadectwo ojca K. Widmanna. Z tym

wiadkiem zaatwi si mona nawet bez uchybienia jego dobrej

9*
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wierze. Radca gubernialny Widmann, ojciec Karola, by w randze

znacznie starszym od hr. GouchowskiegO; Nage wywyszenie hr.

Gouchowskiego przez nominacy na wiceprezydenta gubernial-

nego sprawi musiao sensacje w caym gubernialnym wiecie

urzdniczyn]. Dajwiksz a zarazem i najprzykrzejsz, pomidzy
radcami dworu i starszymi radcami gubernialnymi, których lir.

Gouchowski — mówic jzykiem biurokratów — ..przeskoczy".

Kto zna ciekawy wiatek biurokratyczny z jego odrbna logika

i psychologia, ten wie to dobrze, e taka sensacyjna nominacya

wywouje mnóstwo domysów na temat, komu i czemu nominat

zawdzicza swoje wywyszenie? e to si sta mogo w sposób

naturalny, e nominat swoja wyszoci pod wzgldem talentu

i gorliwoci wywalczy sobie takie wywyszenie, to oczywicie

nawet na myl nie przyjdzie nikomu z tych ..przeskoczonych".

nieuznajcych takiej wyszoci. W niniejszym wypadku o zwyczaj-

nej protekcyi, która w ogóle podsuwana bywa za motyw, tutaj

mowy nie byo z tej przyczyny, e chodzio o wyniesienie na je-

dn z najwyszych posad, wykluczonych ze sfery takiej protekcyi

a zalenych natomiast od wzgldów politycznych. Owe domysy
zatem skieroway sie oczywicie w t stron, a e w czasie wy-

sunicia hr. Gouchowskiego na przedni plan hierarchii biurowej

hr. Stadion, ju podraniony z polskiej strony, rzeczywicie jawnie

nagina si ku kokietujcej go w natrtny sposób frakcyi ruskiej,

przeto powstao przypuszczenie, i kierunek ten podsun mu hi-.

Gouchowski. By on wtedy bardzo ceniony przez lir. Stadiona

i zaywa jego zupenego zaufania, wic przypuszczenie to wyda
sie musiao bardzo prawdopodobnem, a poniewa w dodatku hr.

Gouchowski, nie gonicy za zwyczajn popularnoci, nie by lu-

biony, owszem ju jako austryacki urzdnik uchodzi w opinii go-

rtszych ywioów polskich za podejrzanego, jeeli nie wprost za

renegata, przeto wersya o jego intellektualnem autorstwie w spra-

wie ruskiej znalaza grunt bardzo podatny we Lwowie i w caym
kraju. Mona sobie wystawi, jak dogodn bya ta wersya dla

kadego, kto chcia zdyskredytowa lir. Gouehowskiego w opinii

polskiego obywatelstwa. A takich byo wówczas wielu, bardzo

wielu

!

Przytoczylimy powyej w dosownym przekadzie ca rela-

c.ye, w której hr. Stadion przedstawi ministerstwu hr. Gouchow-

skiego jako jedynego kandydata, godnego wywyszenia na posad

wiceprezydenta gubernialnego po powoanym na ministra skarbu

Filipie Kraussie. W takich relacjach zawsze przytacza si poufnie
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wybitne, zreszt nawet w najwikszej dyskrecji trzymane zasugi

przedstawionego do nominacyi kandydata. W tym wypadku hr.

Stadion tern wicej musiaby by przestrzega tej reguy, ile e
chodzioby o zasug wybitn i czysto polityczn, której przed

Wiedniem nie mógby by ukrywa, ile e dalej bardzo zaleao
mu na nominacyi hr. Gouchowskiego a przytoczenie takiej wa-
nie zasugi mogo z góry i niewtpliwie zabezpieczy przyjcie

wniosku nominacyjnego w ministerstwie i przez cesarza, nawet

w razie, gdyby on by w Wiedniu natrafi na wpywy przeciwne

ze stanowiska osobistych sympatyi i predylekcyi. Pozostawaoby

ehyba przypuszczenie, e hr. Stadion chcia ca zasug sobie

przywaszczy i dlatego nie wspomina o tern. e hr. Gouchow-
skiemu zawdzicza nasunicie tak wybornego rodka dla zastoso-

wania w Galicyi staro-austryackiej maxymy politycznej divide et

impera nawet w czasach konstytucyjnych, na pozór maxym tak
wykluczajcych? Trzebaby chyba nie mie wyobraenia o wTyszoci
hr. Stadiona nad caym wspóczesnym wiatem austryaeko-biuro-

kratycznym, eby mu przypisa mona tak poziome motywa, godne

chyba karyerowiczów pospolitego pokroju. Podobne przypuszczenie

byoby moliwem chyba w wichrowatym r. 1848, kiedy opinia

rozgorczkowana a do zalepienia widziaa w hr. Stadionie tylko

biurokrat a hi Kri eg, zdolnego do wszelkiej przewrotnoci. Dzi
po upywie z gór 50 lat od tych czasów wyszy ju na jaw naj-

dyskretniejsze machinacye polityczne tego rodzaju a niema dotd

najmniejszej uchwytnej podstawy do takiego przypuszczenia.

Zkde jednak wzia si kwrestya ruska w r. 1848, jeeli

Stadion nie „wynalaz" Rusinów a take i hr. Gouchowski nie

moe sobie roci pretensyi do autorstwa w tej mierze? Kto zna

historye ruchu narodowego w Austryi i w Wgrzech w r. 1848

chociaby tylko z drugiego tomu powoanego ju przez nas kilka-

krotnie dziea br. Helferta. ten dla wytumaczenia genezy sprawy

ruskiej nie potrzebuje pewnie oglda si za tajemniczemi ródami
i sprynami. Wszdzie, gdziekolwiek tylko byy jakiebd cho-

ciaby najsabsze, chociaby jedynie do sfery literackiej ograniczone

zawizki separatystycznego poczucia i ruchu narodowego w austry-

ackiej i wgierskiej Sowiaszczynie, wybuch rewolucyjny z r.

1848 przyspieszy w jednej chwili ich rozwój o cae dziesitki

lat, o cale pokolenia. e taki zawizek ruchu ruskiego istnia

w Galicyi przed r. 1848, to przecie rzecz notoryczna, która przed

kilku laty szeroko i szczegóowo omawiana bya w prasie polskiej

i ruskiej z okazyi uroczystego przeniesienia na cmentarz yczakowski
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zwok ruskiego poety z doby przedrewolucyjnej, Markjana Szasz-

kiewicza. W przytoczonej powyej ksice ks. J. Goowackiego

znajduje sit; wyrane przyznanie ks. Kuziemskiego, e ju w latach

1844—45 w galicyjskiem gubernium cieray si zdania w sprawie

zaprowadzenia pierwszej ruskiej ksiki szkolnej dla nauki elemen-

tarnej a decyzya pomylna dla Rusinów zapada wbrew silnej

opozycyi póniejszego gubernatora Wacawa Zaleskiego, dziki

szczególnej protekcyi prezydenta br. Kriega i radców gubernialnych

dr. Emingera i Ettmayera dla postulatów ruskich 1

).

Jeeli tedy ruch ruski nie zosta dopiero w r. 1848 „wyna-

leziony" przez hr. Stadiona lub hr. Gouehowskiego, to zachodzi

pytanie, kto wtedy ruchowi temu nada taki nienawistny dla pol-

skoci a zarazem zowrogi dla narodowego rozwoju Rusinów kie-

runek polityczny, jaki zaznaczylimy na pocztku tego rozdziau?

O ile w tej mierze zawini lir. Stadion, o tern tutaj mówi nie

bdziemy, bo lepsza do tego sposobno znajdzie si moe w innej

pracy, o ile za hr. Gouchowski moe by posdzony o jakiekol-

wiek przyczynienie si do takiego zwrotu, na to najlepsz a dla

jego pamici w kraju najkorzystniejsz odpowied dadz aktami

stwierdzone fakta i zdarzenia, o których mowa bdzie wr póniej-

szem opowiadaniu. Ale ju tutaj trzeba to podnie, e jak za-

wizku caego ruchu ruskiego w ogóle tak i ladówT jego zgubnego

kierunku za wpywami biurokracyi austryackiej szuka naley

w odleglejszej przeszoci.

Rzecz to ciekawa, e Karol Widmann zaraz po powyej

przytoczonym ustpie dziea swojego, wT którym tak kategorycznie

obwinia hr. Gouehowskiego o stworzenie kwestyi ruskiej, daje

pod ostatnim wzgldem, w widocznej niekonsekwencji wobec po-

wyszego twierdzenia, nastpujce trafne wyjanienia. „Z liberal-

nych Niemców w Wiedniu — pisze K. Widmann — poznali si

niektórzy na tern, e agitacya ruska bya rodkiem reakcyjnym

i nazywali Stadiona „wynalazc ruskiej narodowoci". Rzecz ta

jednak nie bya tak now, jak wielu sdzi. Zaraz po zajciu Gali-

cyi poruszyli t spraw nowo nasani do kraju gubernialraci,

a w szczególnoci referent spraw7 szkolnych w gubernium lwowskim

z r. 1775, J. C. von Koranda. Czyni on w swojej relacyi wzgl-

dem zaprowadzenia w Galicyi szkó normalnych midzy innemi

uwag, e w Galicyi niema si bynajmniej tylko z polskim ywio-

em do czynienia, ale e „w wikszej czci rewindykowanych

r
) Die riithenische Sprach- and Schriftfrage (j. w. str. 20).
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królestw t. j. w dawniejszem województwie czerwono-ruskiem nie

jest polski jeyk mow potoczn pospolitego ludu, lecz pewien

dyalekt ruski czyli illyrski". Dalej twierdzi Koranda, i z tego

powodu o nauce w polskim jeyku nie moe by mowa, przyczem

poda' jeszcze inne powody a wszystkie tak niedorzeczne, e je

referent nadworny Felbiger bardzo dosadnie zbi. Ruteiiska naro-

dowo bya ju wtedy uznana jako narzdzie przeciw polskim

aspiracjom „dla uszlachetnienia charakteru narodowego i zharmo-

nizowania go z now form rzdu", jak si Konrada w swojej re-

lacyi wyrazi. W r. 1831 utworzy sie znowu komitet ruski prze-

ciwko narodowemu polskiemu ruchowi i w czasie spisków odegraa

agitacya rusko-moskiewska swoj role. Nigdy nie przybraa jednake

ta agitacya takich rozmiarów i nie zostaa tak przez rzd wyzy-

skana jak w r. 1848".

Biurokracya austryacka nie umiaa przed r. 1848 wyzyska
dobywajcych sie po dugiem upieniu ruchów pomniejszych na-

rodowoci sowiaskich. Byy to jeszcze sabe, zaledwie dla by-

strego polityka dostrzegalne symptomy tego ogólnego poza wiat

sowiaski sigajcego poczucia narodowego, które w najbliszej

przyszoci wybuchn miao z si ywioow i z rozstrzygajcym

wpywem na polityk europejsk w ogóle a cay ustrój i racy

bytu Austryi w szczególnoci. Jak slabem byo to poczucie, najlepiej ob-

jania fakt, e nawet w spoeczestwie wgierskiem, tak dzi z fa-

natyczn wycznoci hodujcem temu poczuciu, patryoci torujcy

drog madiaryzmowi natrafiali na nieprzezwyciony pocztkowo

opór w rugowaniu urzdowej aciny na rzecz jzyka ojczystego.

Wszystko prdzej przyznaby mona staro- austryackiej biurokracyi

anieli tak bystro w odgadywaniu doniosoci wydobywajcego

si na wierzch nowego czynnika politycznego. Widziaa w tern co
nowego, ale nie wiedziaa, co z tym fantem pocz. To tylko wi-

tao jej w gowie, e z czasem monaby z tego ruchu w wiecie

sowiaskim zrobi uytek dla zaszachowania ywioów niespokoj-

nych. Co do sprawy rusko -galicyjskiej mona to wnosi z gosu

Sali, radcy i zaufanego prezydyalisty gubernium galicyjskiego

z historycznego okresu spisków i rzezi z r. 1846, wtajemniczonego

we wszystkie intencye br. Kriega i patrzcego pod niejednym

wzgldem przez pryzmat tych intencyi nawet w chwili pisania

dziea o r. 1846, w pocztkach biecej ery konstytucyjnej.

„Pierwsze lady odrodzenia narodowoci ruskiej — pisze ten kla-

syczny wiadek pogldów i planów wspóczesnej mu biurokracyi
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galicyjskiej 1
) — spotykamy w r, 1836. Gdy krakowsko-galicyjski

zwizek karbonaryuszy zla' si ze Stowarzyszeniem ludu polskiego,

weszo na porzdek dzienny jednego z posiedze najwyszej wa-

dzy we Lwowie zaalenie przyjtych do zwizku gr.-kat. semina-

rzystów lwowskich z tego powodu, e przy nadaniu zwizkowi

nazwy narodowo ruska zostaa pominita . . . Odrzucenie tej

skargi ozibio seminarzystów dla celów zwizku . . . Zaraz tedy

powstao wT gr.-kat. seminaryum stronnictwo ruskie, lub — jak je

Polacy zoliwie nazywali — rossyjskie. Ju w r. 1836/7 zaczli

seminarzyci uywa ruskiego jzyka jako konwersacyjnego i pod

kierunkiem dawnego profesora religii w lwowskim uniwersytecie

a póniejszego rektora seminaryum Grzegorza Jachimowicza pra-

cowa nad sowTnikiem rossyjsko-ruskim, którego celem byo przed-

stawienie podobiestwa i rónic pomidzy obu jeykami". Przypo-

mina dalej Sala, e ju wtedy uczono si historyi Kusi, e
Markian Szaszkiewicz polemizowa z ks. Józefem oziskim, który

proponowa uywanie alfabetu aciskiego w niskiem jeyku, e
ks. Jachimowicz w osobnej broszurze broni odrbnoci kalenda-

rzowej Rusinów, e wreszcie kanonik Kuziemski przepar zapro-

wadzenie ruskiej czytanki w szkoach ludowych. „Dla galicyjskiego

rzdu prowincyonalnego — koczy Sala — te objawy ycia dawno

zapomnianej narodowoci byy tak niespodziank, e z pocztku

patrza na nie z pewnem niedowierzaniem i stara si znale
ukryty aparat galwaniczny, jako ich przyczyn. Rzd ten bowiem

take uwaa narodowo rusk za dawno umar".
W spoeczestwie polskiem nie uwaano bynajmniej ruskiej

narodowoci za umar, lecz za zczon z niem najcilejszemi

wzami tradycyi historycznych i wspólnego poycia. Dowodem na

to fakt, e odróniao ono nawret wT chwili wybuchu antagonizmu w r.

1848 kwesty witojursk jako wiey produkt polityczny od

sprawy ruskiej. W adresie bowiem, który wtedy wrczya cesa-

rzowi wr Wiedniu wielka deputacya polska a który róni si od

równoczenie we Lwowie uoonego adresu do tronu nie tyle

w gównej treci, ile w szczegóach i formie, mieci si danie,

aby „w szkoach ludowych jzykiem wykadowym byo narzecze

w danej miejscowoci panujce". Odnosio si to oczywicie gó-

wnie do szkó we wschodniej Galicyi a stanowio niezawodnie

x
) M o r i z Freiherr von Sala: Geschichte des polnischen

Anfttandesvom Jahre 1846. Nach authentisclien QuelleD dargestellt.—
Wien 1867 — str. 98.
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najdobitniejszy na owo czasy objaw yczliwego usposobienia dla

normalnego rozwoju i pielgnowania ruskiej narodowoci.

Ale i rzd ówczesny sn niezupenie podziela' opini przez

br. Sale wyraona, skoro dla wrzekomo umarej narodowoci czyni

ustpstwa przed r. 1848. Wyszo to na jaw w parlamencie kro-

mieryskiin, gdy Edmund Kraiski wniós energiczn ii terpelaey

do ministra spraw wewntrznych lir. Stadiona z zarzutem, e
wadze sieja: wa domowa w Galicyi pomidzy dworem a wo-

cianami z jednej a Polakami i Rusinami z drugiej strony.

W interpelacyi tej zarzucono take rzdowi, e w galicyjskich pu-

blikacyach gubernialnych zaczto uywa jzyka ruskiego bez do-

dawania textu polskiego. Hr. Stadion nie móg da natychmiasto-

wej odpowiedzi na t interpelacy, a gdy si zwróci do hr.

Gouchowskiego po informacy, otrzyma od niego w relacyi

z 30. stycznia 1849 odpowied tej treci, e ju wskutek reskryptu

ministeryalnego, wydanego 9. marca 1847, a wic jeszcze przed

przybyciem hr. Stadiona do Galicyi. gubernialne ogoszenia prze-

znaczone dla cyrkuów wschodnio-galicyjskich maj by drukowane

w jzyku ruskim cyrylic. Doda przytem hr. Grouchowski, e do

wschodniej Galicyi wysya si mimo to odpowiedni liczb egzem-

plarzy z polskim textem, który obok ruskiego nie moe by do-

dawany z tego powodu, i miejsce to naley si textowi niemieckie-

mu jako urzdowemu.

Ale jest jeszcze inny daleko waniejszy dowód na to, e
rzd ju przed r. 1848 powzi zamiar wyzyskania zaznaczonej

przez br. Sal rónicy w narodowym kierunku dla swoich gównych

celów politycznych, streszczajcych si w hale dioide et impera.

Mamy na myli pomys podziau Galicyi na dwa okrgi admini-

stracyjne, niejako na dwie prowineye. Pomy ten, rodem z pieka

r. 1846, stanowi jedn z najwaniejszych spraw w caej dziaal-

noci hr. Gouchowskiego. Uznajc zgubn donioso tego pomy-

su walczy z nim hr. Gouchowski konsekwentnie we Lwowie

i w Wiedniu. Bya to niejako hydra polityczna, której eb, city

przez hr. Gouchowskiego jako ministra stanu w r. 1860, odrós

zaraz po przyjciu Schmerlinga do steru a potem ponownie

city w uchwaach sejmowych o administracyjnym ustroju kraju,

ju wprawdzie nie odrós w dawnej sile, ale wnet jeszcze raz si

przypomnia w demonstracyjny sposób x
) i odtd sabszem ju, co

prawda, echem rozbrzmiewa jeszcze wci na wiecach ruskich

r
) Dmkschrift in Betreffder Thcilung Galiziens. emberg 1866.
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i w prasie ruskiej nietylko witojurskiego autoramentu, lecz

i w jej na pozór ugodowym odcieniu tak, i sprawy tej nie mona
uwaa za ostatecznie pogrzeban. Ju ze wzgldu na historyczne

antecedencye i zakonserwowan w skraj ni ejszych programach

ruskich aktualno sprawy, naleaaby si podziaowi Galicyi ob-

szerniejsza wzmianka, chociaby to nawet uchodzi miao wobec

naszego tematu za pewn dygressye. Nie bdzie ni jednak tutaj

taka wzmianka z tego powodu, e wanie w tej sprawie wypado
hr. Gouchowskiemu stoczy w pierwszych latach rzdów swoich

ostr polemik urzdow z rusk Rad narodow z r. 1848, e za-

tem wanie w tej sprawie uwydatnio si, tak samo jak póniej

w sprawie walki o jzyk wykadowy w szkoach, prawdziwe a nie-

do w kraju znane lub co najmniej niedo jeszcze uznane sta-

nowisko hr. Gouchowskiego wobec witojurskiego separatyzmu

politycznego.

Decyzya cesarska w sprawie podziau Galicyi zapada ju
27. lutego 1847. „Galicya ma by podzielona — tak opiewa ta

decyzya — na dwa okrgi gubernialne. Siedzib jednego guber-

nium ma pozosta Lwów, a siedzib drugiego ma by Kraków".

Dalszem postanowieniem najwyszem z 29. marca 1847 orzeczono,

e do gubernium krakowskiego nalee maj obwody: Wadowice,

Bochnia, Nowy Scz, Jaso, Tarnów, Rzeszów i Sanok, a guber-

nium lwowskie miao obejmowa reszt obwodów galicyjskich

i Bukowin. „Termin wykonania tego podziau prowincyi — pisze

najwyszy kanclerz hr. Inzaghy do gubernium lwowskiego dnia 3.

kwietnia 1847 — na dwa okrgi, które jednak na razie nie bd
nazywane Galicya wschodni i zachodni, ma by zaproponowany

dopiero po zupenem ukoczeniu wszystkich potrzebnych do tego

przygotowa. Naley przytem uwzgldni wszystkie okolicznoci

wpyw w tej mierze wywierajce a przedewszystkiem t, e przez

ten podzia niema by naraona jednolito w przeprowadzaniu

zarzdze, wydanych przez komisarza nadwornego Rudolfa hr.

Stadiona". Ów Eudolf hr. Stadion, brat póniejszego gubernatora

Franciszka, skoczy wanie wtedy swój objazd Galicyi i zapro-

ponowa cay szereg nie bardzo szczliwie pomylanych reform

w ustroju administracyjnym, a przedewszystkiem ustanowienie

exponowTanych komisarzy cyrkularnych jako porednie ogniwo

midzy dominium a wadz obw7odow.

Równoczenie zada hr. Inzaghy od br. Kriega, ówczesnego

prezydenta gubernialnego i waciwej gowy rzdu prowincyonal-

nego. caego szeregu relacyi o kwestyach nierozdzielnie zwizanych
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ze spraw podziau Galicyi. Br. Krieg ochoczo wzi si do spe-

nienia tego zadania i owiadczy rzdowi centralnemu, e adnej

trudnoci nie ulegnie podzia' operatów katastralnych i gruntowo-

podatkowych, ale za to niektóre fundusze publiczne z powodu

zachodzcych trudnoci pozostawi wypadnie w stanie niepodziel-

nym w zarzdzie lwowskim. Co do podziau Towarzystwa kredyto-

wego sam br. Krieg zawaha sio, czy mona postpi imperatywnie,

i ostatecznie uzna potrzeb odniesienia si w tej mierze tak do

walnego zebrania czonków jak i do stanów. Podzia stanów przed-

stawia najwiksz trudno, bo chodzio o fundusze i metryk
szlacheck. Ale wanie tutaj podzia by dla ówczesnego guber-

niuni i jego intencyi politycznych bardzo pontny. Z wielk otwar-

toci, której, gdyby chodzio nie o spraw polityczn lecz moraln,

naleaaby si nazwa cynizmu, mówi br. Krieg w relacyi swojej

o korzyciach rozbicia stanów na dwie korporacye. Rozbiby si,

jego zdaniem, w ten sposób zwarty obóz szlachty polskiej i zapo-

biegoby si jej niebezpiecznym zjazdom we Lwowie, a chocia

w razie podziau w obu zebraniach stanowych pozostan te same

ywioy, z których skada si ta instytucya w dotychczasowym

ustroju, to jednak zawsze atwiej przyjdzie rzdowi wodzi na

pasku dwa mae zebrania, anieli jedno wiksze. Dla tej korzyci

politycznej owiadczyo si gubernium lwowskie za podziaem in-

stytucyi stanowej coute que eonie, chocia wiedziao dobrze, jakie

trudnoci administracyjne ztd si wyoni musz i chocia co do

rozbicia jednolitej metryki szlacheckiej na dwie czci nie zapo-

znawao anormalnoci tego kroku wobec faktu, e pomimo admi-

nistracyjnego podziau kraju i mechanicznego rozbicia jego jedno-

litych instytucji, szlachta na caym obszarze obu nowych okrgów
gubernialnych pozostanie cile poczona wzami pokrewiestwa

i powinowactwa, wic wzami, w trwaoci swojej niezalenemi

od polityczno-administracyjnych experymentów podziaowych.

Sprawa podziau dyecezyi w sposób zastosowany do projekto-

wanego podziau Galicyi musiaa by pozostawiona w zawieszeniu

z powodu skomplikowanych stosunków dyecezyi krakowskiej, któ-

rych rozwikania wobec Eossyi nie mylano zainieyowa. Po su-

sznoci naley to zaznaczy, e midzy motywami gubernium

lwowskiego, przytoczonemi za utrzymaniem status quo w dyecezyi

krakowskiej, przytoczon bya take obawa, aby rzd rossyjski

w danym razie nie wyzyska rozdziau na niekorzy interesów

kocioa katolickiego w zakordonowej czci dawnej dyecezyi kra-

kowskiej. Co do dyecezyi przemyskiej obu obrzdków utrzymanie
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status quo, a wic pozostawienie w ich obrbie probostw z zacho-

dniej Galicyi, okazao si ju ze samych wzgldów kocielno-ad-

ministfacyjnyeh niezbdnem, gdy przeniesienie biskupstwa rz.-kat.

do Rzeszowa nietylko wymagaoby nowych kosztownych urzdze
w tem miecie, lecz nadto przydzielenie wschodnio-galicyjskiej

czci dyecezyi do rozleglej ju i bez tego dyecezyi lwowskiej,

a utworzenie nowego gr.-kat. biskupstwa dla nielicznych piobostw

gr.-kat. w zachodniej Galicyi nie daoby sio wcale uzasadni.

Mimowoli a pewnie i wbrew swojej intencyi natkn si tutaj

referent gubernialny na szkopu, który, gdyby mu si by bliej

przypatrzy, musiaby go by przywie do przekonania, e nietylko

wzy pokrewiestwa i powinowactwa pomidzy szlacht caego

kraju, wice w jednej klasie ludnoci, o czem powyej bya mowa,

lecz w daleko wyszym stopniu stosunki kocielno-obrzdkowe,

wic stan rzeczy wytworzony wspólnem poyciem caej ludnoci

w cigu wieków, nadaj Galicyi mimo rónic jzykowych i ob-

rzdkowych charakter takiej jednolitoci spoecznej, jakiej brutalny

mechanizm administracyjny bez najdotkliwszej ujmy dla interesów

materyalnych i moralnych nigdy zachwia nie zdoa. Ale w owych

czasach skrupuy podobne nie zwracay na siebie uwagi, gdy
w gr wchodzia najwysza maxyma polityczna : clhide et impera!

Zanim w Wiedniu zapada decyzya o szczegóach projekto-

wanego podziau kraju, zasza wana zmiana w gubernium gali-

cyjskierr z powodu objcia rzdów przez Franciszka hr. Stadiona.

Odroczono t decyzy a do wysuchania opinii nowego guberna-

tora, któremu te w tym celu przesano wszystkie operaty podzia-

owe br. Kriega. Hr. Franciszek Stadion jak we wszystkiem tak

i w tej sprawie samodzielnie mylcy i gbiej w rzecz wnikajcy,

w relacyi swojej z 27. sierpnia 1847 uchyli si od wypowiedze-

nia stanowczego zdania, dopóki dobrze nie pozna kraju i jego

stosunków. Zbyt by sumienny, aby tytu do takiej znajomoci ro-

ci sobie z dawniejszego krótkiego pobytu w Galicyi w charakte-

rze modziutkiego urzdnika gubernialnego i cyrkularnego. Ju
w tej relacyi jednak podniós wtpliwoci, jakie nasuwaj sic wobee

potrzeby jednolitego przeprowadzenia reformy administracyjnej

w caym kraju (organizacyi pierwszych instancyi administracyjnych

w miejsce mandataryatów) oraz wobec jednolitoci stojcej na po-

rzdku dziennym wielkiej reformy stosunków spoecznych (regula-

cya sprawy paszczynianej). W kocu doda hr. Stadion, e
gdyby koniecznie musia ju na wstpie do Galicyi wystpi
z wnioskiem w sprawie projektu podziaowego, to musiaby zawsze
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zastrzedz jednolito rozbitej adrainistracyi w ten sposób, aby oba

gubernia zostaway pod kierunkiem jednego szefa caego kraju.

Relaeya hr. Stadiona wywoaa ponowne najwysze postanowienie

z 13. padziernika 1847. Uderzy to musi kadego szybko zaa-

twiania tej sprawy w czasach, gdy biurokratyczna metoda prze-

wlekania spraw nawet niezawilych, doprowadzona zostaa do szczytu

niedocignionego ani przedtem ani póniej. „Nie ley w moich

zamiarach — tak opiewa powysze najwysze postanowienie cesa-

rza Ferdynanda — aby pertraktacye co do postanowionego podziau

Galicyi na dwie gubernie zostay zaniechane a do zupenego

przeprowadzenia wszystkich w tej prowincyi zainicyowanych urz-

dze organizacyjnych. Naley owszem w myl mojego postanowie-

nia z 21). marca b. r. wszystko naleycie przygotowa, aby podzia

ten, skoro por do tego uznam za stosown, mona bezzwocznie

przeprowadzi. Hr. Stadionowi za naley wyznaczy odpowiedni,

ile monoci ograniczony termin do przedoenia zadanej od

niego opinii o przyszej politycznej adrainistracyi kraju, co jednak

niema przeszkadza bezwlocznemu wydaniu niezalenych od tej

opinii zarzdze przygotowawczych, jak n. p. co do wyszukania

lokalu w Krakowie. Naley wreszcie wzi pod rozwag take

i kwesty, w jakim zwizku ze sob pozostawa maj w przyszoci

oba gubernia bez ujmy dla ich samodzielnoci, aby zgodne post-

powanie w ogólnych i waniejszych sprawach krajowych byo za-

bezpieczone, zawsze jednak bez poddawania ich pod wspólnego

szefa kraju". Wic podzia mia by pod wzgldem politycznym

zupeny i stanowczy

!

Hr. Stadion w relacyi z 12. listopada 1847 daje na ponowne

wezwanie odpowied niemal zoliw. Mówi bowiem, e nie moe
podnie adnych zarzutów przeciw szczegóowym elaboratom po-

dziaowym br. Kriega, ale podstaw ich uwaa za „zupenie fa-

szyw", o ile ona si nie liczy z przyszemi zmianami w ustroju

administracyjnym, e dalej monaby zabezpieczy zgodne postpo-

wanie obu „senatów gubernialnych" we Lwowie i w Krakowie,

jeeli ich naczelne kierownictwo poruczone zostanie jednemu gu-

bernatorowi. Jednake osignicie takiej zgodnoci dwóch samo-

dzielnych guberniów bez wspólnego kierownictwa nie bdzie •atwem.

..Nie widz na to rady — koczy hr. Stadion — a zawsze wy-

daje mi si to bezwarunkowo koniecznem, aby powyej wspo-

mniane organiczne zmiany zostay jednolicie uoone, przeprowa-

dzone i wykoczone*.
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Tymczasem niezalenie od sprawy podziau Galicji zorgani-

zowana zostaa wadza obwodowa w Krakowie z Wilhelmem br.

Kriegem jako starost na czele. Kanclerz Inzaghy w reskrypcie

z 17. listopada 1847 wyjawi lir. Stadionowi otwarcie jeden z po-

wodów przyspieszonej organizacyi wadzy obwodowej w Krakowie

i naglcego nacisku w sprawie podziau Galicyi. Chodzio wtedy

mianowicie o dobitne odparcie obiegajcej wówczas w Krakowie

pogoski, jakoby przyczenie tego miasta do Austryi nie byo
krokiem na seryo dokonanym, lecz owszem wkrótce oczekiwa na-

leao wskrzeszenia republiki krakowskiej.

Kok 1 848 zasia spraw podziau Galicyi na dwa okrgi gu-

bernialne niezaatwion. Gdy lir. Stadion opuci stanowisko gu-

beznatora a rzdy chwilowo przed mianowaniem jego nastpcy

(Wacawa Zaleskiego) przeszy w rce hr. Gouchowskiego, jako

ówczesnego wiceprezydenta gubernialnego, sprawa przybraa cha-

rakter daleko niebezpieczniejszy z powodu wysunicia motywów
narodowo-politycznych, które dotd mona byo tylko odgadywa,

których jednak w aktach gubernialnych jeszcze otwarcie nie pod-

niesiono. Kacia ruska bowiem zoya w rce hr. Gouchowskiego

petycy do Cesarza z prob o ryche podzielenie Galicyi u a

wschodni (rusk) i zachodni (polsk) poow, uzasadniajc prob
t prawami i potrzebami rozwojowemi ruskiej narodowoci, która

dotd upoledzona, w razie uzyskania odrbnoci administracyjnej

podniosaby si zaraz z dotychczasowej prostracyi politycznej.

Hr. Gouchowski mia tedy przed sob kwesty najpierw za-

sadniczo ju stanowczo przesdzon powyej przytoczonemi decy-

zyami cesarskiemi, a powtóre odwieon i spopularyzowan na

tle narodowo -ruskiem, które w ówczesnych sferach rzdowych

w Wiedniu miao zapewnion sympatye i liczy mogo na wszelkie

poparcie. Kiedy ta petycya ruska nadesza do Wiednia z relacy

hr. Gouchowskiego z 15. czerwca 1848, powoujc si na relacy

hr. Stadiona, zastaa tam grunt ju zkdind utorowany. Stosunki

konstytucyjne bowiem weszy ju byy na pochy drog i staczay

si powoli ale stanowczo ku przepaci reakcyjnej, której ukryci na

razie koryfeusze konsygnowali swoje siy w kadej prowincyi.

W Galicyi kwestya ruska upatrzon bya w tych koach za punkt

oparcia do walki z burzc si polskoci. Wtedy ju liczono na

to w Wiedniu, e skoro raz Galicya podzielon zostanie na dwa

okrgi gubernialne, to walka z ywioami niespokojnemi bdzie

ju tern samem w wysokim stopniu uatwiona. Polsko bowiem

straciaby w takim razie w wschodniej Galicyi grunt pod nogami
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wobec przewagi rozbudzonego i administracyjnie oddzielonego y-
wiou ruskiego a zizolowana na zachodnia Galicye da si utrzyma

w karbach za pomoc energiczniejszej administracji.

Na kilka miesicy jednak sprawa posza w odwlok, gdy
stronnictwo reakcyjne u dworu nie byo jeszcze dostatecznie przy-

gotowane do rozpoczcia stanowczej akcyi. Jak dwuznaczn role

odgrywano wtedy w Wiedniu, wiadczy fakt, i nowego guberna-

tora Wacawa Zaleskiego wysano do Galicyi na pozór z missy

pacyfikacyjn i z upowanieniem do wcale daleko idcych ustpstw

dla ywiou polskiego w przeprowadzeniu projektów organizacyj-

nych, a mimo to umieszczono w jego dekrecie nominacyjnym to

zowrogie dla polskoci zastrzeenie, e mianowany zostaje „gu-

bernatorem Galicyi z wczeniem krakowskiego obwodu i Buko-

winy, a na wypadek podziau prowincyi na dwra okrgi gubernialne,

take gubernatorem Krakow7a". To te zudzenie trwao krótko.

Lawina reakcyjna staczaa si coraz szybciej w dó a fakt zbom-

bardowania Lwowa by pierwszem jej uderzeniem o chwiejny

gmach konstytucyjny, albo raczej o wte rusztowanie wzniesione

dopiero okoo budowy tego gmachu. Zaleski otrzyma przytoczony

ju przedtem w caoci reskrypt br. Wessenberga z komend do

rozpoczcia kroków- reakcyjnych , midzy któremi bezzwoczne

utworzenie osobnej komisyi gubernialnej w Krakowie dla zacho-

dniej Galicyi wymieniono w pierwszym rzdzie. Wiadomo, e Za-

leski speni to polecenie nie bez remonstracyi wrobec ministerstwa,

któremu nietylko przedstawi brak cisego okrelenia kompetencyi

krakowskiej komisyi gubernialnej, lecz nadto poniekd wytkn
otwarcie, e „chwila obecna wobec stanu kraju, wzburzonego ze-

wszd do najwyszego stopnia agitacyami wszelkiego rodzaju, jest

wTcale nieodpowiedni do tak wanego kroku, jak faktyczny podzia

kraju na dwa okrgi gubernialne".

Hr. Gouchowski, jako zastpca Zaleskiego, znalaz si ju
tedy wobec faktu dokonanego co do samego mechaniczno-admini-

stracyjnego podziau kraju, ale strona polityczna zaognia si do-

piero teraz za spraw coraz mielszej, coraz chciwszej i natarczy-

wszej w swToich aspiracyach ruskiej Eady narodowej.

W skazanej, jak wiadomo, ju z góry na niewykonanie kon-

stytucji oktrojowanej z 4. marca 1849 zapowiada §. 83., e
„wszystkie konstytucye poszczególnych krajów koronnych, w skad

pastwa wchodzcych maj wej w ycie w cigu r. 1849 i mu-

sz by przedoone pierwszemu ogólnemu parlamentowi austry-

ackiemu, który zaraz po zaprowadzeniu tych konstytucji zwoany
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zostanie". Z tej zapowiedzi konstytucyjnej skorzystaa zaraz Rada

ruska, której genera Hammerstein nietylko nie zanikn! wród
stanu oblenia jak inne stowarzyszenia, a przedewszystkiem polsk

Rad narodow, lecz owszem otocz}r pewn opiek, jakby to bya
instytueya bardzo poyteczna i potrzebna dla interesów pastwa
i kraju. Otó powoujc si na powysz zapowied konstytucyjn,

wniosa Rada ruska 20. marca 1849 podanie do ministerstwa,

w sprawie podziau Galicyi. Xa podaniu tern figuruj podpisy ka-

nonika ks. JMiohaa Kuziemskiego,'jako przewodniczcego, i kano-

nika ks. Michaa Malinowskiego, jako sekretarza* W podaniu

swojem Rada ruska powouje si na mnogie petycye Rusinów

(„der liusmicn" — tak opiewaa jeszcze wówczas nazwa Rusinów

w pimie ich urzdowego niejako organu) oraz na liczne depu-

tacye, wysane do rozwizanego sejmu konstytucyjnego w Wie-

dniu, a stwierdzajce wrzekomo fakt, e „podzia Galicyi wedug
ruskiej („mssirrischen") i „mazurskiej" (sic!) narodowoci, ley

w yczeniach caej ludnoci zamieszkanej przez Rusinów czci
Galicyi". Same administracyjne oddzielenie szeciu zachodnich

obwodów pod kierunkiem krakowskiej komisyi gubernialnej nie

jest wedug podania Rady ruskiej dostatecznym rodkiem zaspoko-

jenia tych ycze, gdy „chodzi o prowincyonaln samodzielnoci

kraju „rusiskiego" („des ltusnnenhnides"), aby on tworzy osobny

kraj koronny i otrzyma równe prawa z innemi krajami koron-

nemi". Po oskareniu Polaków nietylko o uciskanie Rusinów, lecz

nadto o machinacye rewolucyjne, zmierzajce ku rozbiciu pastwa

austryackiego i odbudowaniu Polski, mówi dalej petycya ruska.

czy — jak si sama nazywa — rusiska: „Okoliczno, e kon-

stytucya pastwowa z 4. marca 1849 niedo jasno orzeka, czy

kraj rusiski tworzy ma pod nazw „Królestwa Galicyi i Lodo-

meryi" odrbny kraj koronny wobec „Wielkiego Ksistwa Krako-

wskiego z Ksistwem Owicimskiem i Zatorskiem", czy kraj ten

otrzyma ma odrbn konstytucye krajow z osobnym sejmem

krajowym, lub pozostanie we wspólnym zwizku prowincjonalnym,

wywoa niezadowolenie wród caej rusiskiej ludnoci, co zapewne

nie uszo uwadze wadz krajowych". Petycya koczy si prob,

aby kwestya ta zostaa rozwizana w sposób przychylny dla „ru-

siskiego kraju" i zapewnia, e „naród rusiski" pogodzi si po-

susznie nawet z ewentualn nieprzychyln decyzy najwysz.

ale nie przestanie nigdy dy w drodze legalnej do „podziau

Galicyi, niezbdnie potrzebnego dla spokoju i porzdku pro-

wincji".
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Dla ówczesnego ministra spraw wewntrznych hr. Stadiona,

który w tej chwili zasadniczo ju nie opiera si experymentom

podziaowym w Galicy i jak za czasów swojego gubernatorstwa,

petycya ruska bya mimo to, jak wnosi mona z jego reskryptu

z 26. kwietnia 1849, fantem wcale niewygodnym. Jako gubernator

Galicyi móg w ostatniej fazie swoich rzdów traktowa kwesty

rusk tylko ze stanowiska krajowego i widzie w niej wygodny

dla rzdu rodek szachowania aspiracyi politycznych polskiej lu-

dnoci Galicyi, ale jako minister spraw wewntrznych uczu mu-

sia skrupu, nawet obaw, czy forytowanie ywioów odrodkowych

w pastwie nie przyniesie z czasem szkody bez poiwnania wi-
kszej od chwilowych korzyci. Ezecz to zreszt wiadoma z rewe-

lacji br. Helferta, e hr. Stadion mia na myli zaprowadzenie

w Austryi i w Wgrzech terytoryalnego podziau na wzrór fran-

cuskiego systemu departamentalnego. Jeeli w gabinecie ówcze-

snym przychyla si do wszystkich projektów, które miay na celu

rozbicie jednoci królestwa wgierskiego przez forytowanie rozbu-

dzonych w r. 1848 ruchów w Sowiaszczynie wgierskiej, to

pewnie czyni to z milczcem zastrzeeniem, e projekty takie nie

doprowadz do odrbnej prowincyonalnej organizacyi kadego

szczepu sowiaskiego, lecz w danej chwili posu mu tylko do

tern atwiejszego urzeczywistnienia powyszej idei przewodniej.

Jak wiadomo choroba cika ju na wiosn r. 1849 zniewolia

hr. Stadiona do ustpienia z gabinetu, wic plany te poszy z nim

do grobu.

Petycya ruska, sigajca po za mechaniczno-administracyjny

podzia Galicyi, upominajca si o zasadnicze konstytucyjne uzna-

nie nowego ...rusiskiego kraju" koronnego, musiaa na razie

wchodzi w kolizy z organizacyjnemi planami hr. Stadiona, wic
jak powiedzielimy, bya ona dla niewygodn. W powoanym po-

wyej reskrypcie zwróci si zatem hr. Stadion do hr. Gouchow-

skiego nie z poleceniem, lecz wprost z usiln prob, aby kano-

nikowi Kuziemskiemu poufnie oznajmi, e „postanowienia prawne

o konstytucyi Królestwa Galicyi i Lodomeryi oraz o politycznym

podziale kraju, wydane zostan po dokadnem rozpatrzeniu odrb-

nych stosunków", e jednak „jestto rzecz niekorzystna dla spokoju

kraju i dla interesów ludnoci, jeeli takie kwestye jak powysza

nie w por, przedwczenie, stan si przedmiotem publicznej dy-

skusyi i przez to odezw si skargi pozbawione pozytywnej pod-

stawy a podniecajce namitnoci i sprawiajce rzdowi kollizye".

Zaapelowa wreszcie hr. Stadion do lojalnoci ks. Kuziemskiego,

Agenor br. Gouchowski. 10
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aby zapobieg niewygodnej dla dyskusyi, wpyn na uspokojenie

ludnoci ruskiej i wzmocni jej zaufanie do rzdu. Chodzio wic
tylko o umierzenie agitacyi a nie o zupene odstpienie od da
podniesionych.

Jak opieway poufne konferencye hr. Gouchowskiego z ks.

Kuzi emskim i z innymi matadorami Eady ruskiej dla umierze-

nia agitacyi wszcztej w sprawie dla hr. Stadiona niewygodnej

a dla kraju wprost zgubnej, o tern oczywicie niema ladu w aktach.

Domyle si jednak mona, e hr. Gouchowski wyty przytem

cay wpyw swój w tych sferach i e, jakto sytuacya uczyni na-

kazywaa, postpowa przy tera ostronie, unika tonu gronego,

nawet stanowczego, a natomiast nie zaniedba adnego rodka dy-

plomatycznego, który wiód do celu. Jeeli ten domys jest trafny,

to trafnem bdzie take przypuszczenie, e wanie w tych czasach

cign na siebie w niewtajemniczonej i z pozorów sdzcej opi-

nii najwicej podejrze co do wrzekomego forytowania ruchu

witojurskiego.

Staa take wtedy na porzdku dziennym sprawa aktualna,

w której hr. Gouchowski móg za jednym zachodem utrzyma

chwilowo na wodzy rozpd agitacyjny Eady ruskiej a zarazem

wzmocni swoje stanowisko wobec centralnego rzdu dobitnym

dowodem na to, e walk prowadzi tylko z separatystami wito-
jurskimi, a o ile chodzi o ochron interesów gr.-kat. kocioa

i o rozwój kulturalny Rusinów w szczerze narodowym kierunku,

gotów jest uyczy w tej mierze swojego poparcia nawet planom

zawistnej Rady ruskiej. Mamy tutaj na myli spraw ruskiego

Domu narodnego, którego geneza wanie na t por przypada.

Inicjatywa wysza z Rady ruskiej. Wniosa ona do ministerstwa

petycy, aby z gruzów zbombardowanego uniwersytetu odstpiono

Rusinom ruin gmachu bibliotecznego na wzniesienie nowej cerkwi

parafialnej i budynku parafialnego. Petycya ta, oparta gównie na

tym motywie, e licznym we Lwowie wyznawcom obrzdku gr.-

kat. nie wTystarcza w ródmieciu jedna cerkiew wooska, zostaa

na zapytanie ministerstwa poparta przez hr. Gouchowskiego

z tak gotowoci, e 25. sierpnia 1849 przyszo do Lwowa jej

pomylne zaatwienie. Ale Rada ruska bya inicyatork nietylko

separatystycznego ruchu witojurskiego, lecz take i tej ju odtd

stale przez ruskie stronnictwa przestrzeganej taktyki politycznej,

e naley cigle czego nowego da a nigdy nie zadowoli si zu-

penie tera, co si w danej chwili uzyskao. Jeszcze bowiem nie

zostao dokonane faktyczne oddanie ruiny bibliotecznej delegatom
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Rady ruskiej a ju nadesza z Wiednia do zaopiniowania druga

jej petycya, domagajca si darowania Eusinom caej realnoci

pouniwersyteckiej na zaoenie zakadu narodowego, w którym

wedug pierwotnego zaoenia miay si znajdowa czytelnia, bi-

blioteka i przytuek dla sierot po ruskich ksiach, szkoa dyaków,

jednem sowem cay szereg instytucyi z humanitarnemi i kultur-

nemi celami. I t petycy popar hr. Gouchowski a ministerstwo

uczynio jej z popiechem zado. Kiedy potem utworzy si oso-

bny komitet ruski dla zbierania skadek w caym kraju na budow
cerkwi i zakadu narodowego, hr. Gouchowski nietylko udzieli

na to zezwolenia, lecz nawet czynem okaza przychylno swoj
dla humanitarnych i kulturalnych aspiracyi ruskich. Rzecz natu-

ralna, e opinia nie mogc wgidn za kulisy, gdzie rozgrywaa

sie zacita walka ze wietojurstwem, a majc przed oczyma takie

faktyczne objawy przychylnoci dla Rusinów i syszc o poufnych

konferencyach ks. Kuziemskiego z Namiestnikiem, utwierdzia si

w mniemaniu, e hr. Gouchowski pracuje nad rozwiniciem swo-

jego produktu czy wynalazku politycznego t. j. kwestyi ruskiej.

Tymczasem hr. Stadion, pojmujcy konstytucy marcow na

sery o, poczyni wszelkie przygotowania, aby jej §. 4. o konstytu-

cyach (statutach) krajowych rycho zosta wykonany. Zwoane
przeze do Wiednia zabranie mów zaufania zajo si uoeniem
statutów krajowych, a z obrad tych wyszy najpierw projekty dla

dolnej Austryi i Morawy, które przesane zostay hr. Gouchow-
skiemu jako wzory, celem uoenia takiego projektu dla Galicyi.

W reskrypcie przy tej sposobnoci wystosowanym hr. Stadion

podniós pomys podzielenia reprezentacyi krajowej na dwie kurye

sejmowe, wschodnio- i zachodnio-galicyjsk z siedzibami we Lwo-

wie i w Krakowie. Mia to by niejako konstytucyjny pendant do

dokonanego ju za rzdów Wacawa Zaleskiego administracyjnego

podziau Galicyi. Plan ministeryalny nie odpowiada cakowicie

aspiracyom Rady ruskiej. Jak bowiem zamiast dwóch okrgów
gubernialnych chciaa ona mie dwa kraje koronne, tak samo te-

raz zamiast dwóch kuryi sejmowych, wschodnio- i zachodnio-ga-

licyjskiej, chciaa mie dwa sejmy krajowe. Sdzc z poprzednio

przytoczonej petycyi o podziale kraju, miayby to by sejmy „ma-

zurski" czy „krakowsko-owicimsko-zatorski" i „rusiski!"

Wedug pomysu hr. Stadiona kada z obu galicyjskich kuryi

sejmowych miaa liczy po 140 posów, mianowicie 20 z miast,

30 z klasy najwyej opodatkowanych (wielkiej wasnoci ziemskiej)

i 90 z gmin wiejskich. Hr. Gouchowski wydajc opini o tym

10*
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projekcie nie ograniczy si do samych szczegóów, mianowicie do

wykazania, e stosunek cyfrowy mandatów drugiej i trzeciej klasy

wyborców (1 : 3) jest niesuszny i wymaga sprostowania na ko-

rzy drugiej kuryi (1 : 2), lecz nadto wystpi przeciw samej

myli podziaowej, nie ogldajc si na to, e tymczasem szef kra-

kowskiej komisyi gubernialnej, radca dworu Ettmayer, zapytany

take przez lir. Stadiona o opini, na wasn rk i z wyskokiem

przyklasn tej myli.

Podniósszy trudnoci ustawodawczej i administracyjnej na-

tury, jakie wywoaby musia podzia sejmu na dwie kurye, mia-

nowicie niemono utrzymania jednolitoci ustawodawczej i ad-

ministracyjnej co do spraw wspólnych obu czciom kraju

(fundusze krajowe, Towarzystwo kredytowe i t. p.), Namiestnik

nie zawaha si wej miao w draliwe polityczne motywa, które

w projekcie Stadionowskim wprawdzie nie znalazy jeszcze zupe-

nego wyrazu, ale w poprzednich adresach i petycyach ruskich na

temat podziau Galicyi dobitnie zostay wypowiedziane i z tego

powodu, ze wzgldu na przyszo, niepokoi musiay tak rozwa-

nego i przenikliwego ma stanu, jakim w kadej kwestyi pu-

blicznego znaczenia okazywa si zawsze hr. Gouchowski. Zwa-
szcza w tej chwili musia on liczy si z dalszemi konsekwencyami

zamierzonego aktu i by pod tym wzgldem pessymist, gdy dla

kó wtajemniczonych ju wtedy niewtpliw byo rzecz, e dnie

rzdów chorego hr. Stadiona s policzone a na widnokrgu poli-

tyki wewntrznej zejdzie wT caej okazaoci reakcyjna gwiazda

dr. Bacha.

„Owiadczam si — pisze hr. Gouchowski w swojej relacji

z 9. maja 1849 do ministerstwa — przeciw podziaowi sejmu

krajowego, gdy mniemam, e w tern tkwi faktyczny podzia kraju

na dwie odrbne prowincye. Pod wzgldem rzeczowym zdanie

moje uzasadniem ju poprzednio i jak mniemam dostatecznie, ale

spraw uwaam za tak wan, e musz jeszcze jeden powód

podnie. Poniewa konstytucya krajowa stanowi najwaniejsz

cz ustawodawstwa i kwesty najywotniejsz dla kraju a wobec

wzajemnoci w oddziaywaniu take i dla caego pastwa, przeto

uwaam za swój obowizek, przy jej rozbiorze nietylko zwaa na

obecne stosunki, lecz take dokadnie zastanowi si nad tern, jak

wedug wszelkiego prawdopodobiestwa polityczna sytuacya w przy-

szoci si uoy. Wychodzc z tego punktu widzenia, musz bez

ogródek wypowiedzie zdanie, e podzia sejmu na dwie kurye,

zaczem faktycznie poszedby podzia kraju na dwie prowincye,
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t. j. aa polska i na rusk, byby, pominwszy ju inne okoliczno-

ci, niestosowny ze wzgldu na przysze uksztatowanie si sto-

sunków politycznych w ruskiej czci kraju. Zachowanie si ruskiej

narodowoci podczas ostatnich zamieszek i kopotów pastwa wy-
kazao jej przywizanie i powiecenie dla domu cesarskiego

i pastwa. Najblisz przyczyn tego objawu byo uczucie wdzi-
cznoci za opiek doznawan zawsze ze strony rzdu i za dokonan
emancypacy polityczn wobec szlachty. W tern uczuciu utwier-

dzao narodowo ruska duchowiestwo, któremu powiodo sie ten

cel osign pomimo przeciwnych dnoci stronnictwa nieprzy-

chylnego rzdowi dlatego, e owo uczucie wypywao naturalnie

z przyczyn powyej wskazanych i e masy ludnoci ruskiej, pozba-

wione wszelkiej owiaty, obok rzdu tylko duchowiestwu swoje-

mu okazuj zaufanie, poddajc sie lepo jego kierownictwu. Kuskie

duchowiestwo faktycznie stanowi prawie wycznie intelligency

ruskiego ludu. Musi by jednak powód tej dotd przez ducho-

wiestwo okazywanej lojalnoci, gdy bez takiego powodu nic si
nie dzieje wród zawika politycznych. Widocznie ruskie ducho-

wiestwo spodziewa si, e przez podzia kraju wybije si z do-

tychczasowej niszoci wobec duchowiestwa aciskiego, zyskujc

na powadze, wpywie, znaczeniu i materyalnych korzyciach.

W tych dnociach swoich duchowiestwo ruskie oczekuje po-

parcia ze strony ruskiego ludu, który jest ywioem nieowieco-

nym ale silnym, w zaufaniu swojem atwo kierowTa si dajcym
i powolnym. Jednake przy wzrastajcym rozwoju narodowym

i postpie w owiecie, sia hierarchii nie moe by trwa, lecz

ustpowa musi wobec prdów politycznych, skierowanych albo

ku poczeniu si z polsk narodowoci, albo — co jest wicej

prawdopodobnem — ku zblieniu si do pokrewnych ludów pod

berem rossyjskiem. W jednym i drugim razie ruska cz kraju

staaby si ogniskiem knowa i zabiegów politycznych, które

z ewentualn dnoci do poczenia wszystkich szczepów w jedno

pastwo ruskie mogyby by niebezpieczne dla utrzymania pokoju

z ssiedniem mocarstwem, a nawet dla utrzymania tej czci
kraju przy monarchii. e to moje zapatrywanie nie jest pozbawione

podstawy, moe rzd przekona si z podania do tronu Eady ru-

skiej, w którem ona doczajc podania duchowiestwa i mieszka-

ców ruskich komitatów pónocnych Wgier prosi o poczenie
tych komitatów z rusk czci Galicyi w jedn cao, z jedn
organizacy konstytucyjn, z jednem ustawodawstwem i z jedn
wadz rzdow. Niemam powodu do powtpiewania o lojalnoci
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i wiernem przywizaniu dynastycznem dzisiejszego pokolenia Ru-

sinów. Jednake z powyszego aktu przebija ju pragnienie pocze-
nia si z pokrewnemi ludami, a jeeliby ta proba zostaa uwzgl-

dniona i Rusi ni wzmocnili si przez rozwój swojej narodowoci

wród obecnych stosunków hierarchii, w takim razie jeeli nie

dzisiejsze to niezawodnie przysze pokolenie zwrócioby si ku

yjcym pod berem rossyjskim pokrewnym ludom, celem wytwo-

rzenia jednolitego potnego organizmu pastwowego. Wtedy ruska

cz Galicyi przy postpie owiaty i kultury materyalnej staaby

si ogniskiem knowa i zabiegów, majcych na celu tak zamanie

hierarchicznej siy duchowiestwa jak i wspomniane powyej po-

czenie ludów. Krótko mówic, mogoby si wywiza o Ru (we-

dug aktu waciwie o Ruteriie- Buthenien) taka sama walka, jaka

od wielu lat z przerwami ale z elazn wytrwaoci toczy si

o odbudowanie wolnej i niezalenej Polski".

Do genezy sprawy galicyjsko-ruskiej alias witojurskiej przy-

bywa z pism powyej przytoczonych ciekawe pod niejednym

wzgldem objanienie. Przedewszystkiem uderza — ogólna konfuzya.

Nawet sam hr. Stadion nie wiedzia, co pocz z t spraw przy

projektowanym podziale Galicyi i jej sejmu, bo z jednej strony

popiera ten podzia, o ile chodzio o mechaniczno-administracyjne

rozbicie Galicyi, jako wstp do departamentalnej organizacyi pa-
stwa, a z drugiej strony widocznie zakopota si daniem Rady

ruskiej, aby rozbicie to posunite zostao do najdalszej konsekwen-

cyi, do utworzenia z Galicyi dwóch odrbnych prowincyi. Po ust-

pieniu Stadiona nastpca jego Bach, chocia tak by bezwzgldnym
i stanowczym w kawakowaniu królestwa wgierskiego na oddzielne

prowincye z osobnemi namiestnictwami i chocia przytem nie wa-

ha si podsyca tam dalej rozbudzonych w r. 1848/9 antago-

nizmów narodowych, by ogldniejszym co do Galicyi. Widocznie

liczy si z remonstracy hr. Gouchowskiego przeciw daniu
Rady ruskiej, ale eby nie pój znowu w kierunku przeciwnym

i przez zatrzymanie jednolitoci konstytucyjnej kraju nie zrazi

sobie Rusinów, wpad, jak si zdaje za inspiracy otrzyman z po-

zostaych po hr. Stadionie przygotowa, na pomys departamental-

nego systemu w podziale. W tym statucie krajowym bowiem, który

wedug §. 4. konstytucyi marcowej z r. 1849 przygotowany zosta

dla Galicyi, ale nie wszed — na szczcie — w ycie, przyjty

zosta teraz jako wyjcie z kopotliwej sytuacyi istny dziwolg, podzia

sejmu na trzy kurye : krakowsk, lwowsk i stanisawowska, a wic
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podzia oparty na wskazówkach, czerpanych z konfiguracji teryto-

ryalnej kraju.

Szczytem konfuzyi jest petycya Rady ruskiej. Nazywa ona

siebie po niemiecku Hauptversammlung der Rathenen a zapomina

o Rutenach zadajc wyodrbnienia terytoryalnego Russincnlanftu.

z RussineHvoW\em wobec krakowsko-owiocinisko-zatorskiego kraju!

Co wynikn ma w przyszoci z takiego podziau, o tein wy-

nalazca Russinenland\i, ks. kanonik Kuziemski, wcale nie wspomina,

a hr. Gouchowski w swojej relacyi dochodzi a do wniosku o gro-

cem Austryi powstaniu Eutcnii z takiemi aspiracymi jak Polska,

wniosku, któryby razi w gowie tak jasnej i trzewej, gdyby nie

fakt, e wtedy jeszcze nie wychylao si widmo russofilizmu jako

tertii gaudentis w sporze polsko-ruskim, e owszem Kossy uwaano
w tej chwili za zbawc, majcego zgnie grony dla pastwa
wybuch rewolucyjny w Wgrzech. Za to pod jednym wzgldem
hr. Gouchowski patrza na kwesty witojursk bardzo jasno, bo

zwróci w swojej relacyi uwag na szczegó wówczas najwaniejszy

a zapoznawany, t. j. na moment socyalny. „Emancypacya polityczna

wobec szlachty" i „wybicie si duchowiestwa ruskiego z dotych-

czasowej niszoci wobec duchowiestwa aciskiego" — oto dwa

wane motywT
a, które rzucaj wiato na genez sprawy witojur-

skiej i doskonale tumacz jej rozstrojowy charakter w samym za-

wizku. Szlachta uchodzia w tej dobie za inkarnacy wszystkiego

zego i wobec rzdu za ognisko spisków, wobec duchowiestwa

ruskiego za sprawczyni jego niszoci wobec duchowiestwa a-

ciskiego, wobec ludu wiejskiego za reprezentantk przebytej nie-

doli paszczynianej, gotow kadej chwili do wskrzeszenia tej

niedoli, wobec caego wiata wreszcie za rdze polskoci, za pol-

sko w ogóle. Wic heje na szlacht ! Pod tym hasem w owej

dobie liczy moga na powodzenie kada akcya polityczna, zwa-

szcza taka. w której jak w sprawie witojurskiej, nie brako

jeszcze domieszki tak skwapliwie przez rzd na Wgrzech foryto-

wanego narodowego antagonizmu jako najlepszego rodka rozbija-

nia upornej caoci na mae i powolne uamki ! A nie zapominajmy

przy tern, e za tern wszystkiem wtedy jeszcze sta genera Hain-

merstein osaniajcy Rade ruska mona swT
oja opieka

!

Mimochodem wypada zaznaczy, e nawet biurokracya nie-

miecko-galicyjska, która jak wiadomo czule opiekowaa si Rad
rusk i caym ruchem ruskim, niewiedziaa. jak waciwie nazywa
naley t now kwesty narodowo-polityczn. W rok póniej n. p.

starosta z Wadowic Losert, przedstawiajc kandydatów na posady
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przy nowej organizacji wadz politycznych i pragnc przy tem

jednego z nich szczególnie — jak sio w takich razach w argonie

biurowym mówi — wystrychn, doda w jego tabeli kwalifika-

cyjnej : „take dla Ruthenii i Bukowiny uzdolniony". Miao to za-

pewne oznacza, e kandydat wada narzeczem ludowo-ruskiem.

Dalsze koleje sprawy podziau Galicyi na dwie prowincje,

jej ubicie w chwili, gdy hr. Gouchowski zosta ministrem stanu,

jej chwilowe wskrzeszenie za czasów Schmerlinga, potem ponowne

ubicie za drugiego namiestnikowstwa hr. Gouchowskiego, wreszcie

jej cisa i nieprzerwana czno ze spraw rusk jako bliniacz

kreacy r. 1848/9, nie wchodz ju w ramy tej pracy tak samo

jak i prognoza o dalszych jej losach. Tutaj to tylko zaznaczy wy-

pada, e w pierwszych latach rzdów swoich hr. Gouchowski na-

wet w zarzdzeniach administracyjnych, zwaszcza w zakresie

ekonomicznym, walczy musia zawsze z trudnociami, jakie wy-

twarza fakt istnienia osobnej komisyi gubernia! nej w Krakowie.

Trudnoci te z biegiem czasu wzrastay w miar, jak na prezy-

dentów krajowych w Krakowie po pierwszym szefie, skromnym

radcy dworu Ettmayerze, powoywano osobistoci z pretensyami do

odgrywania wybitniejszej roli pod wzgldem spoecznym i poli-

tycznym. Tak osobistoci by n. p. Franciszek hr. Mercandin.

W zakresie cile biurokratycznym hr. Mercandin stara si i móg
nawet przybiera poz samodzielnego szefa, wskutek czego hr.

Gouchowski tem wicej pamita o tem, eby tam, gdzie to tylko

byo moliwem, zaznaczona zostaa jednolito kraju. Doskonaa

sposobno nadarzya si do tego w chwili, gdy kraje koronne

z powodu zalubin cesarza Franciszka Józefa wysyay deputacye

gratulacyjne i hodowmicze do Wiednia. Hr. Mercandin przygoto-

wywa si ju do wietnej wyprawy na czele deputacyi zachodnio-

galicyjskiej, gdy wród tych przygotowa zabiegi hr. Gouchow-

skiego okoo wyjednania równoczesnego przyjcia deputacyi obu

okrgów administracyjnych jako caoci, uwieczone zostay po-

mylnym skutkiem. W myl bowiem wydanej przez samego cesarza

decyzyi, deputacya zachodniej Galicyi miaa stan przed nim ra-

zem z deputacya wschodnio - galicyjsk i to pod przewodnictwem

hr. Gouchowskiego. Wobec tak przykrej decyzyi hr. Mercandin

w tem przynajmniej szuka ulgi, e deputacye zaehodnio-galicyjsk

odprowadzi do Wiednia, ale nie do zamku cesarskiego.

Wracamy do dalszych zatargów hr. Gouchowskiego z Bada

rusk. Mówimy ju wprost o zatargach, bo stosunek tak si zao-

strzy, i mona go uwaa za pendant do równoczesnej walki hr.
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Gouchowskiego z generaem Hammersteinem , wszechwadnym

protektorem Rady ruskiej, posiadajcym moe najwikszy tytu do

nazwy jeeli nie wynalazcy, to fundatora sprawy witojurskiej.

lepa niech ku polskoci stanowia gówn dyrektyw

w akcyi Rady ruskiej do tego stopnia, e caa jej mdro poli-

tyczna polegaa na stawaniu w poprzek wszystkim aspiracyom

i dnociom polskim. Skoro zatem Polacy uformowali legion dla

Wgrów, to Rada ruska uwaaa utworzenie batalionu strzelców

ruskich dla celów przeciwnych za swój obowizek polityczny. Nie

animusz wojenny, nie dza skpania si we krwi powstaców

wgierskich, lecz ch demonstrowania odgrywaa w tern gówn
rol. Gdyby przynajmniej demonstracyi tej starano sie nada to

ogólno - sowiaskie, charakter uroczystego akcesu do walczcej

z Wgrami poudniowej Sowiaszczyzny. e tak nie byo, e cho-

dzio tylko o wystpienie przeciw Polakom, na to dowodem prze-

bieg sprawy przy zamiarze utworzenia drugiego batalionu.

Rada ruska wystosowaa 6. kwietnia 1849 podanie do tronu

z prob, aby Cesarz pozwoli utworzy drugi taki batalion z rusk

komend i ruskim sztandarem. Szefem (w podaniu do tronu po-

wiedziano : „Proprietdr!") tego batalionu mia by komenderujcy

genera br. Hammerstein. W podaniu znajduje si taki ustp jako

gówne uzasadnienie: „W zawikaniach r. 1848, kiedy polskie

stronnictwo przewrotu uzyskao przewag i zagraao obaleniem

prawnych urzdze a wadze krajowe przy zaszej zmianie szefa

krajowego nie tamoway naduy tego stronnictwa, Rusin i w swoich

dnociach narodowych wystawieni byli na samowol polskich

demagogów7
. Przy kadej sposobnoci jednak doznawali ze strony

c. k. wojska opieki szczególnej, a uycza jej zawsze komenderu-

jcy w Galicyi br. Hammerstein".

Wzmianka o szefie krajowym wrzekomo wspierajcym w r.

1848 polskie stronnictwo przewrotu, odnosia si zarówno do Wa-

cawa Zaleskiego jak i do nr. Gouchowskiego, który prowizory-

cznie sta na czele guberni um, jako wiceprezydent, od wyjazdu nr.

Stadiona ze Lwowa (czerwiec 1848) a do przyjazdu nowego gu-

bernatora Zaleskiego (padziernik 1848), a potem ju stale obj
rzdy kraju. W chwili kiedy Rada ruska wnosia swoje powysze

podanie, midzy nr. Gouchowskim a br. Hammersteinem ju si

zarysowa by ów antagonizm, o którym pisalimy, wic owo wy-

noszenie ostatniego jako protektora Rusi, stanowio porednio

oskarenie hr. Gouchowskiego o niech ku Rusinom, oskarenie

tem niebezpieczniejsze, e wyraone zostao w podaniu do tronu
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i cznie z arcylojaln petycy o utworzenie batalionu ruskiego

z Proprietar*em Hammersteinem na czele!

Proba ruska o aprobat cesarsk dla formacyi drugiego ba-

talionu ruskich strzelców ochotniczych nie zostaa uwzgldniona,
a odmowna rezolucya mini steryalna powouje si na powody, które

przedstawi hr. Gouchowski przedkadajc ministrowi spraw we-
wntrznych podanie Rady ruskiej relacy z 28. kwietnia 1849.
W relacyi tej hr. Grouchowski nie odmawia uznania swojego lojal-

noci, przebijajcej z brzmienia petycyi ruskiej, ale mówi przytem :

„Nie mog pomin uwagi, e formacy dalszych batalionów ru-

skich uzna naley z góry za niedopuszczaln, gdy dowiedziaem
si, e Eusini nosz si z niewypowiedzianym jeszcze dotd otwar-

cie zamiarem pomnoenia korpusu do 10.000 ludzi, za zezwoleniem
cesarskiem stopniowo wyjedna si majcem. Nie uchybiajc lojal-

noci Rusinów, uwaam to za krok zbyt miay a nawet niebez-

pieczny dla pastwa, eby pozwalano bez potrzeby pomnaa kor-

pus oywiony dnociami narodowemi, w ostatecznej konsekwencyi

separatystycznemi, korpus, któryby uwaa si niejako za zbrojn

reprezentacy ludu". Radzie ruskiej oczywicie ocukrzono odmow
podzikowaniem bez wyjawienia rozstrzygajcego powodu.

Najjaskrawiej wystpia na jaw niech Rady ruskiej wobec

hr. Gouchowskiego w wspomnianej ju poprzednio sprawie okól-

nika, w którym hr. Gouchowski w chwili przygotowywania ma-

gazynów prowiantowych dla wojska rossyjskiego do Wgier zd-
ajcego, wezwa starostów\ aby perswazy a w ostatecznym razie

nawet zagroeniem rodków przymusowych przeamywali niedo-

rzeczny i z wasn szkod poczony opór wociastwa, które

nawet za dobrem wynagrodzeniem nie chciao w czasie niwa

pracowa na polach dworskich. Rada ruska sama uznawaa, e
opór ten jest niedorzeczny i szkodliwy dla ludu, wic pierwotnie

z wasnej inicyatywy uoya odezw do wocian z przedstawie-

niem, e ich interes wymaga, aby zaniechali uporu. Odezw t
Rada ruska postanowia rozpowszechni przez wydrukowanie

w swoim organie Zorja halycka. Zanim jednak numer z odezw

wyszed z druku, Rada ruska dowiedziaa si, e hr. Gouchowski

wyprzedzi jaw tej mierze wiadomym okólnikiem. Zniszczono zaraz

cay nakad Zorji ale nie dlatego, eby moe zmieni tre odez-

wa i zamiast zachca od siebie poprze tylko zacht ju przez

Namiestnika ogoszon, lecz w tym celu, aby z pominiciem wi-

docznego interesu ludnoci wiejskiej usun si zupenie od udziau

w sprawie i wskutek tego mie wolne rce w oskaraniu hr. Go-
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uchowskiego o zamiar zaprowadzania paszczynianego przymusu!

Hr. Gouchowski wykry to cala niachinacye w swojej relacji do

ministerstwa z 29. lipca 1849, a korzystajc z dobrej sposobnoci

zwróci przy tern uwag centralnego rzdu na dwuznaczn a nawet

szkodliw akcy Rady ruskiej. „Zacza ona — pisze hr. Golu-

chowski w tej relacyi — zajmowa si polityk i rónorodnemi

sprawami, o ile one dostarczaj materyau. Przemyski biskup ks.

Jachimowicz, który w tych dniach by u mnie i u Metropolity

Lewickiego w Uniowie, uwaa za swój obowizek zwróci uwag
moj na obecny stan Bady ruskiej dodajc, e na jednem z ostat-

nich posiedze wystpia ona w sposób uchybiajcy przeciw Me-

tropolicie i e traktuje nieprzyzwoicie sprawy, tyczce si karnoci

kocielnej i w ogóle urzdze kocielnych. Nie wywierano wpywu
nadzorczego na Ead rusk, gdy po zawieszeniu stanu oblenia

nad Lwowem genera komenderujcy (br. Hammerstein) pozwoli

jej odbywa posiedzenia z tern zastrzeeniem, e zawsze na nich

oficer bdzie obecny. Niewiem, czy doniesiono generaowi komen-

derujcemu o tych zajciach w Radzie ruskiej, ale w kadym razie

powinno to byo doj do jego wiadomoci. Eada ruska dy do

takiej powagi wobec rzdu, aby on nic nie móg uczyni bez po-

przedniego z ni porozumienia. O wydaniu powyszej odezwy mo-

jej umylnie nikomu z Rady ruskiej nie wspomniaem dlatego, e
chciaem zastrzedz rzdowi niezaleno i e adn miar nie

mog uzna tej Eady jako instytucy. Popada ona w ten sam

bd, w który przedtem polska Rada narodowa popada, t. j. chce

uczyni rzd zalenym od siebie a moe nawet zbdnym. W tein

deniu postpuje naprzód powoli i konsekwentnie, wysuwajc jako

gówny motyw zapewnienia najwikszej lojalnoci i wiernoci.

Moe tak jest rzeczywicie, gdy dotd nie zrobiono odmiennych

spostrzee. Ale dno do zdobycia wpywowej powagi jest

niewtpliwa a ztd mog powsta trudnoci dla rzdu, szczególnie

w takim razie, jeeliby odmówiony zosta podzia kraju i utworze-

nie samodzielnego ruskiego okrgu, do czego usiowania wszel-

kiego rodzaju zmierzaj. Pomidzy Rusinami s w znacznej liczbie

tacy, którzy nie podzielaj zapatrywa Rady ruskiej i przychylaj

si wicej ku polskiemu stronnictwu. Dawna polska Rada naro-

dowa, która nigdy tego nie zapomni rzdowi, e rozwizana zo-

staa z powodu narodowych dnoci swoich, uywa porednictwa

tej ostatniej kategoryi Rusinów, aby w Radzie ruskiej podsyca

niezadowolenie zwaszcza wtedy, gdy ona popada w nieporozumie-

nie z rzdem. Stosunki te mog wywoa niepomylne skutki
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i z tego powodu zamierzone przez Rad ruska zawieszenie posie-

dze (jako objaw niezadowolenia z wydania powyszej odezwy

do ludnoci wiejskiej bez jej wiedzy) jest nietylko faktem poda-
nym, lecz nadto powinnoby posuy za powód do jej rozwizania

lub przynajmniej do zarzdzenia reformy wedug przepisów pra-

wnych o stowarzyszeniach. W razie zezwolenia na takie postpo-

wanie, musiaby genera br. Hammerstein otrzyma od minister-

stwa wojny odpowiednie polecenie".

Ale Hammerstein wtedy jeszcze by wszechwadnym w (ia-

licyi i polegajc na swojej powadze, jak mu zapewni ówczesny

dyktator ks. Windisehgraetz, byby moe w danym razie nie

usucha niemiego sobie a nawet upokarzajcego nakazu ministe-

ryalnego w sprawie rozwizania protegowanej Rady ruskiej tak

samo, jak jego protektor ks. Windisehgraetz, uwaajc si za nie-

ograniczonego penomocnika Cesarza, ignorowa wtedy wszelkie

niewygodne dla polecenia wiedeskie, chociaby one miay wi-
cej cech proby ni rozkazu i powoyway sie, jak to nieraz byo,

na yczenia sfer dworskich.

Przytoczymy jeszcze jeden znamienny dowód na twierdzenie,

e Rada ruska dziaanie na szkod lub chociaby tylko na przekor

polskoci nietylko uwaaa za swoj gówn missy, lecz dla niej

w danym razie powicaa nawet najwaniejsze interesa ogólnego

znaczenia. W listopadzie 1849 otrzyma hr. Grouchowski z mini-

sterstwa sprawiedliwoci do zaopiniowania petyeye Rady ruskiej—
przeciw zaprowadzeniu instytucyi sdów przysigych ! Petycya ta

uzasadniona jest w ten sposób, e wobec niskiego stopnia owiaty

ludnoci ruskiej, Polacy zyskaliby przewag w nowej instytucyi,

a w takim razie nie monaby oczekiwa dobrego sdownictwa.

Hr. Grouchowski, który ju przedtem sam by ministerstwu zaleci

zaprowadzenie sadów przysigych bodaj na prób, nie potrzebo-

wa ju zwraca petycyi ruskiej ze swoj opini do Wiednia, gdy
tani tymczasem zwyciya na caej linii reakeya przeciwna wszel-

kim ustpstwom wolnociowym, zwyciy wic kierunek, któremu

we Lwowie Rada ruska wiernie i wytrwale suya.
Na wasnych memoryaacb ipetycyach nie ograniczya lwowska

Rada ruska akcyi dranicej, lecz podniecaa take swoje filie

prowincyonalne. Wystpoway one z przerónemi alami, skargami

i konceptami, które hr. Grouchowskiemu przesyano z Wiednia do

sprawozdania. Czyni on zado tym wezwaniom, traktowa, bo

traktowa musia, na seryo najdziwaczniejsze zachcenia, ale przy-

tem zawsze zwraca uwag centralnego rzdu, e dziaalno Rad
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ruskich, tolerowanych a nawet protegowanych przez generaa

Hammersteina, jest po rozwizaniu innych stowarzysze a prze-

dewszystkiem polskich Rad narodowych , szkodliw dla rzdu.

Tak n. p. w relacyi z 27. marca 1849 wykazujc niestosowno

dania ókiewskiej filii Rady ruskiej, aby w urzdach ustano-

wiono gr.-kat. ksiy referentami dla spraw gr.-kat. obrzdku, do-

daje: „ókiewska Rada ruska powstaa w wichrowatym r. 1848,

gdy wskutek dozwolenia organizacyi stowarzysze, niejako caa ich

sie kraj pokrya. Przeznaczeniem Rady ruskiej byo wzmocnienie

przywizania ruskiego ludu do najdostojniejszej dynastyi i do

rzdu a zarazem ochrona ruskich interesów narodowych. Gdy
wskutek ogoszenia stanu oblenia wszystkie stowarzyszenia poli-

tyczne zostay rozwizane i zabronione, wadza wojskowa utrzy-

maa ruskie stowarzyszenia z powodu ich przychylnoci dla ten-

dencyi rzdowych. Odbywaj wic one dalej zgromadzenia prawie

wycznie przy udziale ksiy ruskich. Poniewa nie maj dotd
cile okrelonego programu swojej dziaalnoci i stosunki w kraju

uoyy si spokojnie a Rady ruskie mimo to zawsze nad czem
obradowa pragn, przeto niektóre z nich pod pozorem ochrony

interesów narodowych wcigaj w gr najrónorodniejsze przed-

mioty (zniesienie patronatu, regulacy pac robotników dworskich,

skargi gmin na mandataryuszy itp.)". Koczy nr. Gouchowski wnio-

skiem rozwizania Rad ruskich. Co miesic niemal przy nowr
ej

sposobnoci ponawia ten wniosek, ale zawsze bez skutku wTobec

protekcyi wszechwadnego protektora generaa Hammersteina. Do-

piero gdy farsa konstytucyi marcowej skoczya si proklamacj

absolutyzmu a cae pastwo zalega cmentarna cisza, zniky i owT
e

Rady ruskie, roszczce sobie prawo do formalnego udziau w rz-

dach. Ich twórc a potem inspiratorem i reyserem by ks. Micha
Kuziemski, póniejszy biskup chemski, powoany przez rzd ros-

syjski do missyi „oczyszczenia" cerkwi unickiej z „naleciaoci

aciskich", a waciwie do ugruntowania schizmy w Chemszczy-

nie. Missyi tej nie speni cakowicie, bo wr rozstrzygajcej

chwili odezwa si w nim silnie gos sumienia, który go ustrzeg

od osobistej apostazyi, ale zego ju naprawi nie zdoa. Hr. Go-

uchowski, którego dar trafnego oceniania ludzi stanowi jeden

z gównych czynników powodzenia w caej dziaalnoci publicznej,

scharakteryzowa tego zacitego przeciwnika swojego jeszcze w r.

1853 przy takiej sposobnoci i w taki sposób, e charakterystyka

ta musiaa w Wiedniu wej w rachub. W tym czasie wadze
krajowe z urzdu przedkaday centralnemu rzdowi tabele z cha-
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rakterystyk osobistoci wybitniejszych, odznaczajcy cli si lojalno-

ci. Tabele te suyy w Wiedniu za dyrektyw przy rozdzielaniu

orderów, godnoci i t. p. w ogóle przy wyzyskiwaniu ludzi dla

celów panujcego systemu. W tabeli lwowskiej ks. Micha Ku-

zieniski zajmowa oczywicie jedno z pierwszych miejsc a ówcze-

sny dyrektor policyi Chomiski wyty ca swoj dzielno sty-

listyczn, aby go zaleci rzdowi jako niedocignionego patryot

austryaekiego i reprezentanta ruskiej lojalnoci. Hr. Gouchowski

w sposób niedelikatny skreli cay ten produkt stylistyczny Cho-

miskiego i wasnorcznie napisa tak charakterystyk ks. Mi-

chaa Kuziemskiego : „Ambitny w najwyszym stopniu; jako kapan
katolicki nie zasuguje na szczególne polecenie; namitny w naj-

wyszym stopniu; dla nizkich intryg bardzo przystpny".

"W nienawistnym dla polskoci sojuszu z reakcy, koryfeusze

i kierownicy ruchu ruskiego z r. 1848 nie wzdrygnli si wreszcie

przed rol motorów i filarów tego nieszczsnego kierunku germa-

nizacyjnego w szkolnictwie, który w pierwszych latach rzdów
hr. Gouchowskiego naoy tak cikie pta na intellektualne y-
cie i rozwój ówczesnego pokolenia modziey szkolnej. Jak w caej

sprawie ruskiej tak i tutaj opinia niewtajemniczona w cikie za-

kulisowe zatargi i sdzca tylko z dostpnych dla niej najbliszych

pozorów, czya ów prd germanizacyjny z obojtnoci lub nawet

z intencyami tak hr. Gouchowskiego jak i wielce zasuonego dr.

Euzebiusza Czerkawskiego, który, powoany z trafnego jak zawsze

wyboru Namiestnika na gównego dziaacza urzdowego w spra-

wach szkolnych, tak samo jak jego szef nie ogldajcy si w tej

roli swojej na aara popularis i tak samo jak on nie posiadajcy

w swoich osobistych przymiotach warunków do atwego zdobywa-

nia popularnoci, dugo pozostawa pod kltw patryotyczn pol-

skiego spoeczestwa i byby z niej chyba dopiero po mierci

w historycznej rewizyi procesu zwolniony, gdyby hr. Gouchowski

po swoim póniejszym tryumfalnym powrocie na stanowisko Na-

miestnika nie by go powoa z wygnania w Gracu do dalszego,

temi samemi intencyami co dawniej kierowanego a tylko dziki

zmienionym stosunkom szczliwszego w rezultatach, wspópraco-

wnictwa w sprawach szkolnych.

Musimy ze smutnej historyi szkolnego jzyka wykadowego
w r. 1849 i po tym roku przytoczy bodaj wybitniejsze, dzisiej-

szemu pokoleniu mao znane szczegóy, aby to, comy powyej

powiedzieli, a co jeszcze zawsze mogoby uchodzi tylko za upi-

kszanie przeszoci, oprze na faktach i datach historycznych.
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Wypowiedziana w konstytucyi z r. 1848 zasada równoupra-

wnienia narodowoci miaa co do jzyka wykadowego w szkoach

galicyjskich problematyczne znaczenie z tego powodu, e sama

Rada ruska uzna to musiaa, i jeyk ruski w ówczesnem stadyum

rozwojowem nie nadawa si jeszcze do roli wykadowego. Sami

koryfeusze ruchu ruskiego nie mieli jeszcze jasno zakrelonego

programu w jakim kierunku ma by podjta praca, aby jeykowi

temu zapewniony zosta rozwój stopniowy z poziomu zaniedbanego

narzecza na stanowisko literackie. Nadto rzd centralny, nawet

tak nieudolny i tak niedostatecznie o stosunkach poinformowany

jak ów z r. 1848, nie móg zapoznawa tego ju przez Sale co do

r. 1846 stwierdzonego faktu, e narodowo ruska znajdowaa si

do chwili wybuchu rewolucyi wiedeskiej w stanie upienia, a po

za ludem wiejskim caa intelligencya w Galicyi uywaa tylko je-

yka polskiego, wskutek czego kraj cay uwaany by za polski.

To te mimo wszelkiej gotowoci do rozbicia Galicyi i jej spoe-

czestwa na dwa odrbne organizmy administracyjne i etniczne

wTedug ycze Eady ruskiej, pierwotnie w formie podszeptów

a póniej w sposób natarczywy jako prawne dania wyraanych,

ministerstwo owiecenia reskryptem z 29. wrzenia 1848 pozosta-

wi musiao spraw zaprowadzenia jzyka ruskiego jako wykado-

wego w wschodniej Galicyi w zawieszeniu a do przyszego po-

dziau kraju i wydoskonalenia tego jzyka, upowaniajc nowego

gubernatora, Wacawa Zaleskiego, aby przyjt zasad, e nauka

w gimnazyach i w lwowskim uniwersytecie ma by udzielana

w jzyku polskim, zaraz w ycie wprowadzi. Wskutek tego upo-

wanienia wyda gubernator Wacaw Zaleski zarzdzenie, aby

w gimnazyach na prowincyi nauczyciele i suplenci, uzdolnieni do

udzielania nauki w jzyku polskim, nauczali w tyme jzyku, na-

uczyciele i suplenci za, nieposiadajcy takiego uzdolnienia tym-

czasowo w jzyku niemieckim. Przez stosowne rozdzielenie przed-

miotów nauki pomidzy dane siy nauczycielskie postarano si o to,

aby w adnej klasie nauka nie bya udzielana wycznie w jzyku

niemieckim, aby natomiast oba jzyki, polski i niemiecki, obok

siebie uywane byy jako wykadowe. Co do nauki jzyka ruskiego

w gimnazjach wschodniej czci kraju z powaniejsz wikszoci
ruskiej ludnoci zarzdzono, e jzyk ten ma by tam nauczany

jako wolny przedmiot. Gimnazyum Bazylianów wT Buczaczu, do

którego uczszczali gównie uczniowie ruskiej narodowoci, udzie-

lone zostao upowanienie, aby uywano jzyka ruskiego do wy-

kadu jednego lub drugiego przedmiotu w takim razie, jeeli zna-
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jomo tego jzyka u uczniów uczyni to mozliwem. Z dwóch we

Lwowie istniejcych gimnazyów jedno, akademickie, zachowao

niemiecki jzyk jako wykadowy, drugie za otrzymao jeyk pol-

ski. W obu tych gimnazyach zaprowadzono nadto nauk jzyka

polskiego jako przedmiot obowizkowy, a nauk jzyka ruskiego

jako wolny.

Chocia gubernator Zaleski wyda powysze zarzdzenia pro-

wizorycznie, niejako na prób, i chocia w nich bynajmniej nic

wyzyska upowanienia swojego, jak mu to zarzucano, w sposób

jednostronny na rzecz polskoci, skoro jzyk niemiecki zosta

uwzgldniony tak, jak tego interes pastwowy wymaga, a jzyk
ruski o tyle, o ile to w danem stadyum jego rozwoju mozliwem

byo — mimo to ozwa si wielki krzyk w obozie ruskim. Pozo-

stawienie jzyka niemieckiego nie razio tam nikogo, ale czciowe
zaprowadzenie jzyka polskiego uznano za gwat popeniony na

zasadzie równouprawnienia narodowego. Xa czele malkontentów

staa oczywicie Eada ruska, która pospieszya do Cesarza z zaa-

leniem i prob, aby z gimnazyów wschodnio-galicyjskich zosta

usunity jzyk polski a natomiast zaprowadzony napowrót — jzyk

niemiecki jako wykadowy! Petycya ta mówi wprawdzie o jzyku

ruskim, ale przyznaje, e w obecnym stanie nie jest on jeszcze

tak rozwinity, aby móg by wykadowym.
W Wiedniu, w chwili wniesienia tej petycyi, prd reakcyjny

rozlewa si ju w calem pastwie z si niepowstrzyman

a germanizacya caej Austryi zajmowaa w jego programie naczelne

miejsce. Gubernator Zaleski ustpi ze swojego stanowiska, a na

jego nastpc, hr. Gouchowskiego, spad cay ciar nowego sy-

stemu. Ministerstwo owiecenia, chwytajc skwapliwie dan mu
przez Ead rusk sposobno do wyrugowania ze szkó galicyjskich

jzyka polskiego na rzecz niemieckiego, cofno w styczniu 1849

z pospiechem niebywaym w ociaych biórach swoich, rozporz-

dzenie z 29. wrzenia 1848 i zarzdzio reskryptami z 4. grudnia

1848 i 8. stycznia 1849 pozostawienie jzyka niemieckiego jako

wykadowego w wschodnio-galicyjskich zakadach naukowych a
do czasu, gdy mozliwem si stanie zaprowadzenie jzyka ruskiego

w tej roli. Celem wydoskonalenia ostatniego jzyka — tak opiewa

motyw oficyalny — nauka jego wyniesion zostaa we wszystkich

gimnazyach wschodniej Galicy i na stanowisko przedmiotu obo-

wizkowego dla wszystkich uczniów, wic i dla polskich, z czego

a nadto wyranie przebija nieoficyalny ale serdeczny motyw

t. j. ch dolania oliwy do ognia, podniecenia goryczy i niechci
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w stosunkach polsko-ruskich. Eozumie sio, e równoczenie cofnito

zarzdzenie co do przeksztacenia jednego gimnazyum lwowskiego

na wycznie polskie.

Eada ruska stana u szczytu swojej herostratowej karyery,

a reprezentanci jej dnoci w kromieryskim parlamencie przy-

klaskiwali rzdowi. Na interpelacy, wniesion w tej sprawie przez

posa polskiego Dylewskiego, hr. Stadion móg z powoaniem si

na te objawy zadowolenia utrzymywa, e ludno ruska przejta

jest do polskiego jzyka niechci, a niemiecki chtnie w jego

miejsce przyjmuje. Przytoczy przytem hr. Stadion gone w swoim

czasie przemówienie rektora lwowskiego uniwersytetu, prof. Tangla,

do hr. Gouchowskiego, jako nowomianowanego naczelnika kraju.

„Uniwersytet lwowski — rzek ten honorowy Eusin — przeisto-

czy si zupenie, sta si ruskim albo raczej rusko-niemieckim

w tym sensie, e a do czasu, gdy ruski jzyk dojdzie do zupe-

nego umiejtnego wyksztacenia, jzyk niemiecki ma pozosta j-
zykiem wykadowym. Cay kraj z tej strony Sanu nie posiada si

z radoci i wdziczny jest za to mdre postanowienie wysokiego

ministerstwa, gdy przez to zostay zaspokojone jego sprawiedliwe

yczenia".

Czy hr. Gouchowski nie móg wtedy zaprzeczy takiemu

faszowaniu opinii kraju i otworzy oczu rzdowi? Niema wtpli-

woci, e móg wystpi z takiem zaprzeczeniem, jednake oczu byby

nie otworzy tym, którzy mieli oczy otwarte ale widzie nie chcieli

tego co jest, lecz tylko to, co sobie jako cel niewzruszony zao-

yli. Gdyby hr. Gouchowski w tej sprawie wystpi by wtedy

z tak remonstracy i popar j jak w walce z Hammersteinem

grob dymissyjn, byby z Wiednia przynaglony zosta do ziszcze-

nia tej groby i raz na zawsze byaby si skoczya jego dziaal-

no rzdowa. Hr. Gouchowski przetrwa t cik chwil i do-

czeka si sytuacyi, w której móg powoli, stopniowo, zdobywa

zaprzepaszczone prawa jzyka polskiego. Zanim jednak przedsta-

wimy póniejsze zabiegi jego w tej mierze, musimy ju tutaj za-

znaczy, e w aktach ministerstwa owiecenia z czasów absolutnego

systemu znajduje si dokument urzdowy, wyraajcy opini kraju

pod wraeniem powyszych zarzdze germanizacyjnych. „Jak bo-

lenie — pisa w chwili, gdy ju przemin pierwszy sza rusko-

germanizacyjny, Euzebiusz Czerkawski w inspirowanej oczywicie

przez hr. Gouchowskiego relacyi do ministerstwa owiecenia —
uczu musiaa ludno polska to cienienie ustpstw jej jzykowi

raz ju przyznanych, albo raczej bezwarunkowa uchylenie tych

Agenor hr. Gouchowski. 11
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ustpstw co do wschodniej czci kraju, to jawn b}To rzecz.

Wprawdzie ludno ta stanowi w wschodniej Galicyi liczebnie

rzecz biorc, mniejszo, ale mniejszo ta jest bardzo znaczna,

a intelligency i wTieksz miar posiadania tak wybitna, e nadaje

charakter wyszym klasom spoeczestwa. Jeeli si nadto zway,

e te klasy ruskiej ludnoci, które korzystay ze szkó gimnazyal-

nych, w yciu codziennem uywaj prawie wycznie jeyka pol-

skiego, tak, i jeyk ten uwaany by moe co do tych klas,

wprawdzie nie za ojczysty, ale zawsze za powszechnie uywany
i sucy jako rodek przyswajania sobie pierwszych wyobrae
i poj, to powysze zarzdzenie wyda si musiao z jednej strony

za surowe, a z drugiej za nieodpowiadajce naturze rzeczy. Zarz-

dzenie to tern przykrzejsze sprawi musiao wraenie, ile e zapado

na korzy ywiou, któremu nawet jego reprezentanci nie odwa-

yli si przyzna duchowej równorzdnoci w tym stopniu, aby

oprócz zasadniczego uznania móg jeszcze wicej wymaga, a kon-

sekwencye ztd wypywajce w zakresie nauki szkolnej zastrzeone

zostay dopiero przyszoci niepewnej i zalenej od rónorodnych,

po czci nie atwo zici si dajcych warunków. Powszechnie

zapanowaa opinia, e niesusznie odjto dobrodziejstwo pobierania

wyszej nauki w ogólnie uywanym jzyku polskim, zwaszcza

wobec faktu, e wród faktycznych stosunków^ spoecznych i kultu-

ralnych kraju nie wydawao si prawdopodobnem, iby w pewnym

z góry okreli si dajcym czasie jzyk ruski zdoa wznie sic

na stanowisko takiego powszechnie zrozumiaego rodka porozu-

mienia si, jakim dzi jest jzyk polski. Przymus uczenia si w gi-

mnazyach jako przedmiotu obowizkowego jzyka pod wzgldem

wyrobienia tak nisko stojcego jak jzyk ruski, przyjty zosta

przez ludno polsk z widoczn niechci. Najwicej objawio sit;

to w stolicy kraju, gdzie stosunek polskiej ludnoci do ruskiej

przedstawia si co najwyej jak 6:1. To te tutaj w drugiem gi-

mnazyum, dla warowania powagi ustawy i jej przeprowadzenia,

wypado nawet uy rodków przymusowych wobec opornej mo-

dziey".

Ale krytyka ta wypowiedziana zostaa, jak ju powiedzielimy^

dopiero póniej, gdy hi*. Gouehowski móg ju oprze si na wi-

docznym ujemnym wyniku rozporzdze z r. 1849 i wystpi

z wnioskami zaradczemi. Na razie wypada nam zatrzyma si przy

sytuacji wytworzonej w pierwszej chwili po wydaniu tych rozpo-

rzdze. Sytuacya ta miaa cech prowizorycznoci, a ustalenie

stosunków zastrzego ministerstwo osobnej, dopiero utworzy si
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majcej krajowej wadzy szkolnej. Hr. Gouchowski postanowi

jednak nie wyczekiwa biernie inicyatywy ministeryalnej w tej

mierze, lecz wystpi z wasna. Dziaalno jego pod tym wzgl-

dem przedstawia wiadek klasyczny, dr. Euzebiusz Czerkawski *),

w ten sposób : „Hr. Gouchowski uzna za stosowne jeszcze przed

utworzeniem zapowiedzianej zwierzchnoci szkolnej otoczy si

prowizorycznie komisy z ludzi zawodowych i ze szkolnictwem

obeznanych zoonej. Do tej komissyi powoano jako inspektorów

oprócz profesora filozofii w uniwersytecie lwowskim Mikoaja Li-

piskiego i nauczyciela gimnazyum akademickiego, Ambroego
Janowskiego, take i mnie jako trzeciego. Poleci mi za hr. Go-

uchowskiemu na ten urzd biskup tarnowski, ks. Wojtarowicz,

jak mi to sam owiadczy, gdy zapytany by o znane mu osobi-

stoci, któreby do tego byy ukwaliiikowane. Kzeczona komissya,

zoona z trzech inspektorów, miaa funkcyonowa pod bezpore-

dniem przewodnictwem referenta gubernialnego dla spraw szkol-

nych Tatzauera, a naczelnem kierownictwem szefa kraju, zaatwia
biece sprawy, nadzorowa szkoy a w szczególnoci gimnazya

i zaj sie ich organizacy. Wszelako nie przysza wcale do skutku.

Za mojem przybyciem do Lwowa dla objcia posady w gimnazyum

akademickiem powiedzia mi hr. Gouchowski, e minister owie-

cenia przenosi zwok a do ustanowiania waciwej zwierzchnoci

szkolnej. Póniej pokazao si, e starosta tarnowski, August Merkl,

dowiedziawszy si o powoaniu mojem i Lipiskiego, uczyni prze-

ciw temu przedstawienie z tego powodu, jakoby nasze zachowanie

polityczne w r. 1848 nie byo po myli rzdu prawidowe. Moe
z tego powodu wypado ustanowienie komissyi szkolnej na razie

wstrzyma, jednak ju za pó roku t. j. w maju 1850 nadesza

jeszcze przed powoaniem waciwej zwierzchnoci szkolnej do y-
cia z Wiednia moja nominacya na prowizorycznego inspektora

gimnazyów z tytuem radcy szkolnego. Drugim inspektorem gi-

mnazyów mianowany zosta nauczyciel Samborskiego gimnazyum,

Edward Linzbauer. Obaj mielimy pracowa w biurze prezydyalnem

gubernium, cznie z ówczesnym sekretarzem a póniejszym radc

Seeligiem, któremu przekazane byy sprawy ekonomiczne i admi-

stracyjne szkó, podobnie jak nam pedagogiczne i dydaktyczne.

Obok tego obowizkiem naszym, i to gównym, byo nadzorowanie

nauki w gimnazyach i podejmowanie potrzebnych lustracyi przy-

najmniej dwa razy do roku . . . Zaledwie zaczlimy, ja i mój

*) Pamitnik dr. Euzebiusza Czerkawskiego (rkopis).

11*
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kolega Linzbauer, pracowa nad naszemi sprawozdaniami lustra-

cyjnemi, nadeszo od bawicego ju od kilku miesicy w Wiedniu

szefa kraju a póniejszego Namiestnika, lir. Gouchowskiego, pole-

cenie, abymy sprawozdanie to razem z wnioskami ze spostrzee

naszych pyncemi, przedoyli bezwocznie i z kocem miesica

sierpnia 1850 jawili si osobicie u ministra hr. Thuna, aby mn
da potrzebne ustne wyjanienia i bliej uzasadni uczynione

wrnioski . . . Najwaniejsz oraz najdraliwsz spraw z tych, które

miay by objte powyszemi wnioskami, bya niezawodnie sprawa

jzyka wykadowego w zachodnich gimnazyach kraju, gdy we

wschodnich od czasu odwoania Zaleskiego z urzdu gubernatora,

zaprowadzono stale a przynajmniej na duszy czas, wycznie j-
zyk niemiecki jako wykadowy. Wobec powszechnej reakcyi owego

czasu i de germanizacyjnych, wobec niemieckiej administracji,

trudno byo pomyle o zupenej polonizacyi, chociaby nawet

tylko w gimnazyach zachodniej t. j. czysto polskiej czci kraju,

zwaszcza e w samem spoeczestwie polskiem poczo si obja-

wia pewne zwtpienie i przewaa praktyczne zapatrywania o ko-

rzyciach dokadnej znajomoci jeyka niemieckiego. Wypadao
wic ratowa* ze spucizny Zaleskiego, ile ratowa byo mona,

liczc si z dan sytuacy i chwilowem usposobieniem ogóu, byle

si pozostao w zgodzie z zasadami zdrowej pedagogii i dydaktyki.

Zdawao mi si logicznem podwyszy znacznie liczb godzin, na

nauk jzyka niemieckiego przeznaczonych, skoro miao by cie-

nione pole, na którem móg by wykadowym. To pole musiao

si z natury rzeczy ogranicza do klas wyszych i najwyszych,

gdy przypuszcza byo mona, e uczniowie wskutek udzielonej im

nauki jzyka niemieckiego nabyli dostatecznej jego znajomoci,

by ze skutkiem w nim pobiera take inne nauki i usposabia sin

na tej drodze do suchania wykadów natenczas wycznie nie-

mieckich na uniwersytecie. Grunt nauki, szczególnie w niszych

klasach, mia pozosta polski, a ucze dopiero przechodzc do

klas wyszych, stopniowo, w coraz szerszym zakresie spotyka si

z niemieckim jzykiem wykadowym. Na tych zasadach osnuem

projekt rozdziau jzyków wykadowych, polskiego i niemieckiego,

midzy poszczególne przedmioty i stopnie nauki gimnazyalnej".

Przybywszy do Wiednia, dr. Euzebiusz Czerkawski zasta tani

hr. Gouchowskiego korzystnie usposobionego dla powyszego pro-

jektu, który prezydyum krajowe wysao na jego rce do minister-

stwa owiecenia. Hr. Gouchowski, wedug dalszej osnowy pa-

mitnika dr. Czerkawskiego, owiadczy mu, „e nic niema przeciw
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temu, eby na konfereneyach w ministerstwie stara si rozszerzy

ramy jeyka polskiego w tym projekcie, aujc przytern przede-

wszystkiem, e ju ze Lwowa nie wysza propozycya spolszczenia

jednego gimnazyum"

.

W pamitniku swoim Czerkawski ali si, e kiedy na kon-

ferencyi ministeryalnej rozszerza pierwotne wnioski swoje co do

polskiego jzyka wykadowego wT ginmazyach zachodnio-galicyjskich

w myl wskazówek hr. Gouchowskiego, ku zdziwieniu swojemu
nie zosta przeze tak poparty, jak tego móg oczekiwa i narazi

si wskutek tego wobec przewodniczcego ministra lir. Thuna na

zarzut niekonsekwencyi, a w ostatecznym rezultacie mniej uzyska

dla bronionej przez siebie sprawy, anieli si spodziewa. Czer-

kawski mia suszny powód do tego zdziwienia, ale stanowisko za-

jte przez lir. Gouchowskiego na tej konferencyi, z aktów z a-
twoci daje sie wytumaczy. Hr. Goucliowski mia dwa cele na

oku. najpierw zdobycie jak najwikszych ustpstw dla jzyka pol-

skiego w gimnazyacli zachodnio-galicyjskich, albo raczej powstrzy-

manie zalewu germanizacyjnego w tych gimnazyacli, a powtóre

zdobycie jakiegokolwiek ustpstwa dla jzyka polskiego w ginma-

zyach wschodnio-galicyjskicL, gdzie Rada ruska w sojuszu z wszyst-

kiemi czynnikami germanizacji wszelki lad po nim zatrze usi-

owaa. Na ten drugi cel lir. Goucliowski pooy gówny nacisk

i dlatego przedkadajc hr. Thunowi sprawozdanie lustracyjne dr.

Czerkawskiego, doda do niego nastpujc, wasnorcznie napisan

relacy uzupeniajc (z dat Wiede 4. wrzenia 1850): „Jeeli

równouprawnienie ma by prawd, to, jak mniemam, sprawiedli-

wi> wymaga tego, aby w susznej mierze uwzgldniono polsk

narodowo w wschodniej Galicyi, gdzie ona liczy przeszo 800.000

dusz i gdzie modzie polska jeeli nie w przewanej, to przynaj-

mniej w równej liczbie z rusk modzie uczszcza do gimnazyów.

Aby jednak szczep ruski, którego jzyk obecnie jeszcze nie kwa-

lifikuje si do wykkdów szkolnych, nie czu si dotknity przez

ibrytowanie polskiego ywiou, pozwalam sobie postawi wniosek,

aby w kadem gimnazyum wschodnio-galieyjskiem odbywaa si

nauka jzyka polskiego jako przedmiotu obowizkowego i aby

rz.-kat. katechetom wolno byo tak samo jak katechetom gr.-kat.

wykada w jzyku ojczystym. Trudno bowiem poj, dlaczego

tylko modziey polskiej miaaby by odjta mono pobierania

w jzyku ojczystym nauki religii, która mode serca ma ksztaci
i wzmacnia w wierze. Pozwolibym sobie zaproponown nadto

uczynienie wyjtku dla Lwowa, gdzie s dwa gimnaya. Mianowi-
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cie owiadczam si za tern, aby jedno z tych gimnazyów zorgani-

zowane byo wedug wzoru zaehodnio-galicyjskiego, gdy we Lwo-

wie, po wyczeniu ydów jak wiadomo prawie wcale nie korzy-

stajcych z gimnazyów, mieszka 44.000 chrzeeian, z czego przypada

na polsk narodowo 30.000, na niemieck 8.000 a na rusk 6.000.

Suszn jest tedy rzecz, aby w miecie tern uczyniono ustpstwo

dla tak przewaajcej polskiej narodowoci. Jeeli wysokie mini-

sterstwo przychyli si do moich wniosków, sprowadzonych do

najskromniejszej miary, to jestem przekonany, e umilkyby zaraz

rozbudzone midzy Polakami we wschodniej Galicyi, po czci

w zym zamiarze, skargi, jakoby rzd zamierza polsk narodowo
w tej czci kraju uciska i stopniowo rugowa".

Widocznie wic hr. Gouchowski pooy nacisk wikszy,

bezwarunkowo najwikszy, na zatrzymanie jakich takich warowni

czy ladów polskoci w urzdzeniu szkó w schodni o-galicyjskich.

e za takiem traktowaniem rzeczy przemawiay motywa doniose,

to rzecz jasna. O ywotno polskoci w zachodniej Galicyi nie oba-

wiano si nawet w chwili najsilniejszego naporu germanizacyjnego,

bo jednolite spoeczestwo czuo w sobie dostateczn si odporn.

Inaczej rzecz si miaa w Galicyi wschodniej, zawichrzonej so-

cyalno-narodowemi hasami rozstroju i nienawici, wydanemi przez

Ead rusk z otwart aprobat, nawet za autoryzacy, rzdu reak-

cyjnego. Tam spoeczestwo polskie w przygnbiajacem poczuciu

swojej mniejszoci i w jeszcze wicej przygnbiajcej wiadomoci,

e si wszystkie ywioy reakcyi przeciw niemu sprzysigy, po-

trzebowao koniecznie jakiegokolwiek, bodaj sabego, punktu oparcia

dla nadziei lepszej przyszoci, potrzebowao przedewszystkiem

widomej oznaki, e ten rzd reakcyjny uznaje, bo uzna musi,

przynajmniej fakt jego bytu, zaczem z czasem monaby ju upo-

mina si o uznanie prawa do rozwoju i o rodki rozwoju. Pozo-

stawienie polskiego jzyka wykadowego w najskromniejszym bodaj

zakresie stanowio wT danych stosunkach najlepsz bo kulturaln

oznak bytu i to wanie wobec tych ywioów, które przez Ead
rusk odmawiay polskoci wszelkiego tytuu do bytu we wscho-

dniej Galicyi a same w poczuciu swojej niszoci kulturalnej

i niemocy politycznej odday si niewolniczo w usugi germani-

zacyi. A jak te ywioy wtedy formaln nagonk urzdzay na

polsko, o tern wiadczy fakt, e w gimnazyach wschodnio-gali-

cyjskich wszelkiemi sposobami, nie wryczajc nawet nielegalnego

nacisku, usiowano zmusi do powrotu na obrzdek gr.- kat, uczniów,

których rodzice, jakkolwiek moe pochodzcy z przodków ruskich.



167

uwaali si ju za Polaków i do obrz. aciskiego nalecych. Tu
prozelityzm narodowo-obrzdkowy posun si do fanatyzmu. Jeden

taki wypadek opar sie a o Cesarza w czasie jego pierwszej po-

dróy do Galicy i. Kilku mieszczan Samborskich wnioso zaalenie,

którego zaatwienie zanotowane jest w podrcznym protokole hr.

Gouchowskiego, w tych sowach : „Przypomnienie urzdowe wsku-

tek najwyszego rozkazu, aby uczniom w Samborze, których z po-

wodu odmówionego powrotu na obrzdek gr.-kat. wykluczono, nie

utrudniano uczszczania do szkó". Odpowiedni reskrypt odszed

1. listopada 1851 do dyrekcyi gimnazyum Samborskiego. Ile to

podobnych naduy w braku energicznej remonstracyi uj musiao
pazem przy notorycznej usunoci ówczesnych dyrektorów i pro-

fesorów gimnazyalnych dla panujcego prdu rusko-germaniza-

cyjnego

!

Plan zakrelony akcyi szkolnej przez hr. Gouchowskiego by
dobrze obrany, gdy chocia powyej wskazane cele w danej

chwili w caoci osign sie nie daway, to jednak uzyskano

znaczne ustpstwa. „Wszake ta moja obrona — pisze dalej dr.

Czerkawski w swoim pamitniku — mimo niekorzystnych warun-

ków, nie zostaa bez skutku. Udao si owszem ramy polskiego

jzyka jako wykadowego znacznie rozszerzy, bo ograniczono j-
zyk niemiecki (w zachodniej Galicyi) do samej jego nauki i do

aciny w dwóch najwyszych klasach, jakote do nauki historyi

w szeciu wyszych klasach, a to gównie ze wzgldu na oko-

liczno, e opowiadania historyczne najwicej nastrczaj uczniom

sposobnoci do wiczenia si w tym jzyku. Co si tyczy spolszcze-

nia jednego z gimnazyów lwowskich, to temu daniu nie uczy-

niono wprost zado, owszem pozostawiono w nich jzyk niemiecki

wykadowym, a to wr gimnazyum akademickiem prowizorycznie a
do czasu przeksztacenia tego zakadu na szko rusk, w drugim

za stale i tym sposobem nadano mu pitno szkoy niemieckiej.

Dozwolono jednak utworzy przy nim klasy równolege z jzykiem

polskim jako. wykadowym, wedug mody dla zachodnich gimna-

zyów przepisanej, gdyby liczba uczniów zgaszajcych si do gi-

mnazyum wymagaa utworzenia klas równolegych, a byo ycze-

niem rodziców, eby ich dzieci pobieray nauk po polsku. "Wpro-

wadzenie tej koncessyi w ycie byo, wbrew wszelkim oczekiwaniom,

z trudnociami poczone. Mimo troch swobodnego tumaczenia,

e przewyka uczniów po nad przepisany komplet 50 w jednej

klasie z obu gimnazyów ma by odesana do nowo powstajcych

przy drugiem gimnazyum klas równolegych, liczba zgaszajcych
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si do nich uczniów bya bardzo maa z obawy, e wobec roz-

wielmonionej w szkoach i w yciu publicznem nieraiecczyzny,

edukacja w polskim jzyku pobierana moe si sta niemi
zapor w dalszym biegu ich ycia. Takie byo rozumowanie

rodziców, wahajcych si pod jego wpywem odda dzieci do klas

polskich. Zdarzao si nawet, e jeszcze w póniejszych latach

istnienia tej instytucyi pedagogowie polscy, powodowani podobnemi

zapatrywaniami, powierzonych im prywatnych uczniów uczyli po

niemiecku i do klas niemieckich zapisywali, wskutek czego ci

uczniowie w niemieckim jzyku zdawali egzamina. Wyzyska zr-

cznie t okoliczno referent ministeryalny ks. Szaszkiewicz, gdy

chodzio ju w nastpnym roku o rozwizanie kwestyi, czyli rze-

czone równolege klasy polskie maj by przeksztacone na samo-

istne, chociaby tylko nisze gimnazyum, przedstawiajc ministrowi,

e istnienie tych klas byo nieusprawiedliwione, gdy przyzwala-

jcy na nie reskrypt ministeryalny tumaczono dowolnie, a uczniów

do nich odseano samowadnie nawet wtenczas, gdy nie byo do-

wodu, e si to dzieje na yczenie rodziców i wskutek przepenie-

nia klas gównych drugiego gimnazyum. Minister przesa t
opini ks. Szaszkiewicza hr. Gouchowskiemu, który zaraz odpo-

wiedzia na ni wywodnie, zbijajc podniesione w niej zarzuty

a zarazem poleci mi, abym uda si do Wiednia i przedstawi

ustnie ministrowi waciwy stan rzeczy. Zdawao mi si, e po-

trafiem przekona ministra o prawidowoci pustpowauia wadzy

krajowej. Mimo to polskie gimnazyum samoistne we Lwowie

przyszo dopiero w r. 1858 do skutku i to jako nisze".

Jakie to cikie, dla dzisiejszego pokolenia ju wprost nie-

zrozumiae, byy czasy i stosunki, wród których hr. Gouchowski

z dr. Czerkawskim wobec cisego sojuszu rusczyzny z germaniza-

cy, walczy musia o najdrobniejsze ustpstwo dla polskoci

w wschodniej Galicji ! Ów radca ministeryalny, ks. Szaszkiewicz,

by wiernym programowi ks. Kuziemskiego delegatem Eady ruskiej

w Wiedniu, filarem germanizacyi tak samo, jak caa Rada ruska.

Sol w oku byy dla te polskie paralelki we Lwowie, bo chodzio

o jedyn w owych czasach widom oznak polskoci w szkoach

caej Galicyi wschodniej, o wyom w systemie, który w tej czci

kraju zna tylko jzyk niemiecki jako chwilowo wykadowy w za-

stpstwie ruskiego, i ruski, jako obowizkowa przedmiot nauki dla

polskiej modziey szkolnej. Przy innej sposobnoci spotkamy si

jeszcze z wrog krajowi akcy ks. Szaszkiewicza, wic na razie
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rozstajemy si z nim. aby przebiedz dalsze koleje jzyka polskiego

jako wykadowego w walce z rusko-germanizeyjnym systemem.

Kiedy hr. Gouehowski w r. L850 opuszcza Wiede po wy-

jtkowo dugim pobycie tame, móg wraca na swój posterunek

w kraju ze wiadomoci, e powiodo mu sir powstrzyma uapór

germanizacyi w szkoach galicyjskich i wywalczy ustpstwa dla

jzyka polskiego o tyle, o ile to w danych stosunkach byo 1110-

liwem. Ustpstwa byy drobne, ale zawsze znaczniejsze, anie-

liby wnosi wypadao z powyszych ustpów pamitnika dr. Gzer-

kawskiego. Ostateczna bowiem decyzya ministeryalna z 12. wrzenia

1850 zawieraa nastpujce postanowienia: T. W gimnazyum bo-

clieiiskiem. tarnowskiem. sdeckiem i rzeszowskiem jzyk polski

mia pozosta wykadowym. Jednake po niemiecku maj by wy-

kadane historya i geografia od trzeciej do ósmej klasy wcznie,
jzyk aciski w siódmej i ósmej, a jzyk grecki w ósmej klasie.

Nauka jzyka niemieckiego i nauka jzyka polskiego, z literatu-

rami obu jzyków, miay by przedmiotami obowizkowemi we

wszystkich omiu klasach, nauka jzyka ruskiego za tam. gdzie

to okae si potrzebnem. poczwszy od drugiej klasy przedmiotem

wolnym w tern znaczeniu, e zawiso to od decyzyi rodziców, czy

ich synowie uczszcza maj na nauk. Gimnazyum krakowskiemu

przepisano, aby jzyk niemiecki, zaliczony do przedmiotów obo-

wizkowych, zaprowadzio w miejsce polskiego jako wykadowy,
stopniowo w rozmiarze zakrelonym dla powyszych czterech gi-

mnazyów a co do reszty szczegóów zastosowao si do tego wzoru

II. We wschodniej Galicyi w gimnazyum samborskiem, stanisa-

wowskiem, buczackiem, tarnopolskiem, brzeaskiem i akademickiem

we Lwowie jzyk niemiecki zatrzymany zosta na razie jako wy-

kadowy, a mia by zastpiony jzykiem ruskim stopniowo

i w miar, jak si pozyska dadz uzdolnione do tego siy nau-

czycielskie i podrczniki szkolne. W kadem z tych gimnazyów

tak nauka jzyka niemieckiego jak i nauka jzyka ruskiego uznane

zostay za przedmioty obowizkowe dla wszystkich uczniów, nato-

miast nauka jzyka polskiego w ten sam sposób miaa by tylko

przedmiotem wolnym, jak nauka jzyka ruskiego w gimnazyaeh

zachodnich. III. Drugie gimnazyum we Lwowie i gimnazyum
w Przemylu miay zajmowa stanowisko wyjtkowe. W gimna-

zyaeh tych bowiem jzyk niemiecki mia by ju ostatecznie jzy-

kiem wykadowym, a jzyki krajowe, tak polski jak i ruski, uznane

zostay za przedmioty wzgldnie obowizkowe w ten sposób, e
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od kadoczesnego uznania rodziców miao to zalee, czy synowie

ich uczy si maj jednego lub drugiego jzyka.

Nauka religii miaa by we wschodniej Galicyi dla uczniów

obrz. la. wykadana w jeyku polskim. I pod tym ostatnim wzgl-
dem jednak nie byy wykluczone w przyszoci niemie niespo-

dzianki dla polskoci, gdy instrukcye ministeryalne dla wadz
szkolnych wydane zawieray zagadkowo brzmice i w kadym
razie nic dobrego nie wróce zastrzeenie : „wedug potrzeby z ró-

wnoczesnem uywaniem jzyka niemieckiego". Zastrzeenie to

wyjania powód, dla którego lir. Gouchowski na jednej z relacyi

w7 sprawach szkolnych umieci, jak ju powiedzielimy, wasno-

rczny dopisek zaznaczajcy dobitnie postulat susznoci, aby mo-
dziey polskiej tak samo jak ruskiej, nauka religii zawsze udzie-

lan bya w jzyku ojczystym.

Tak tedy tylko zastrzeonemu przez hr. Gouchowskiego

uznaniu obowizkowego charakteru jzyka polskiego dla nauki re-

ligii i wywalczonemu przeze przyznaniu paralelek polskich we

Lwowie zawdzieczy to naley, e w tej cikiej dla polskoci

chwili zaczepnego przymierza rusczyzny z germanizacy jzyk

polski nie zosta w wschodniej czci kraju doszcztnie wyrugo-

wany z najwaniejszej dla rozwoju narodowego szkolnej dziedziny

i e polska modzie szkolna, zmuszona do uczenia si obcego jej

jzyka ruskiego, przynajmniej dwa razy w tygodniu syszaa dwik
mowy ojczystej z ust katechety. Uznano wprawdzie w wschodnio-

galicyjskich gimnazyach nauk jzyka polskiego za przedmiot

wolny, ale uznanie to stanowice niejako pendant do uznania na-

uki jzyka ruskiego w zachodnio-galicyjskich gimnazyach równie

za przedmiot wolny, zdawao si mie na celu tylko przypominanie

polskiemu ywioowi, e w wschodniej czci kraju jest przybd
a nie tubylcem, przybd tolerowanym tylko dotd, dopóki rusko
w czuej harmonii i w sojuszu z demonem germanizacyi nie po-

czuje si na siach do wyrugowania wszystkiego, co nie jest

ruskiem. e w dwróch gimnazyach wschodnio-galicyjskich uznano

nauk obu jzyków krajowych za wzgldnie obowizkow, to ze

wzgldu na pooenie tych gimnazyów (Lwów7
i Przemyl) przypi-

sa naley chyba tej okolicznoci, e koryfeusze Rady ruskiej i jej

ablegat w ministerstwie owiecenia, ks. Szaszkiewicz, nie byli w7 sta-

nie pocign cisej linii granicznej pomidzy wschodnio-ruska

a zachodnio-polsk Galicy i z tego powrodu koniecznie przyj

musieli pewne neutralne terytoryum z mieszan ludnoci.
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W takich stosunkach uwaa to ju mona byo za wielk.,

przeomowa, niejako zdobycz narodowa dla wschodniej Galicyi, gdy

na wniosek hr. Gouchowskiego, ponawiany i urgowany, a w re-

feratach dr. Czarkowskiego znakomicie pod wzgldem rzeczowych

argumentów i dat statystycznych motywowany, ministerstwo

owiecenia reskryptem z 21. lipca 1856 uznao wreszcie monstru-

alno istniejcego przymusu uczenia sio jzyka ruskiego przez

modzie polsk, monstrualno w tern lec, e przymus ten

przy równoczesnym wyrugowaniu obowizkowej nauki jeyka pol-

skiego oddawTa wyszy ywio kulturalny na pastwo niszemu.

Kiedy wreszcie nauka jzyka ruskiego staa si we wszystkich

gimnazyach wschodnio -galicyjskich tylko przedmiotem wzgldnie

obowizujcym obok nauki jeyka polskiego w taki sam sposób,

jak to w r. 1850 zaprowadzono w gimnazyach przemyskiem

i w drugim gimnazyum lwowskiem, hr. Gouchowski wpad na

myl utrakwizmu, któryby móg wyrówna cokolwiek przepa
wytworzon przez Rade rusk midzy polsk a rusk modzie.
„Gdy wypadaa lekcya jeyka krajowego jako rodowitego — pisze

dr. Czerkawski w swoim pamitniku — dzielili sie uczniowie na

dwie gromady, polsk i rusk, aby w osobnych salach pobiera

nauk jzyka, za którym ogó kadej gromady si owiadczy, jak

to byo ju poprzednio z nauk religii take w jzykach krajowych

udzielan. Za inieyatyw hr. Gouchowskiego próbowaem take

zaprowadzi wspóln nauk obu jeyków, któraby si miaa odby-

wa w sposób porównawczy. Jednak oprócz Przemyla nie byo
ani do usposobionych, ani do chtnych nauczycieli do takiego

dowiadczenia, majcego na celu zblienie cilejsze obu narodo-

woci przez wspólno nauki tego, co najdroszem byo dla kadej

z nich i przez rozpowszechnienie znajomoci obu jzyków w obu

warstwach ludnoci. Musiaem sie przeto na razie ograniczy do

Przemyla. Lecz i tutaj pokazao si, e pomimo wspólnej nauki

kady ucze uczy sio waciwie tylko swojego jzyka jako wzgl-

dnie obowizkowego przedmiotu".

Sia rozpedowa germanizacyi wzrastaa tymczasem w Wie-

dniu tak szybko, e nawet ustpstwa w jednym roku jzykowi

polskiemu przyznane, ju w latach nastpnych uznawano za wy-

górowane i oczywicie cieniano, nie ogldajc sio czasem na

Namiestnika. W ten sposób n. p. w r. 1853 niemiecki jzyk wy-

kadowy wyrugowa polskie wykady co do matematyki i nauk

przyrodniczych w wyszych klasach gimnazyów zachodniej Galicyi,

nie wyczajc Krakowa. Porednio i tutaj Rada ruska wywiad-
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czya deniom germanizacyjnym nieocenion przysug, bo doko-

nany na jej danie i dla dogodzenia jej aspiraeyom politycznym

podzia kraju na dwa okrgi administracyjne uchyla zachodni

Galicye w wielu wanych sprawach, poniekd take i szkolnych,

z pod wadzy i opieki nr. Gouehowskiego. Tak n. p. w r. 1855

krakowski radca szkolny dla spraw gimnazyów, Wilhelm, wystpi
z wnioskami rozszerzenia zakresu niemieckiego jzyka wykadowego
najpierw w gimnazyum tarnowskim, nastpnie w innych gimna-

zyach zachodnio-galicyjskich. Samo ministerstwo owiecenia uznao

zapd german izatorski krakowskiego rzdu krajowego za przesadny,

bo reskryptem z 7. sierpnia 1855 owiadczyo, e „nie ley w jego

zamiarach wyrugowanie jzyka krajowego ze stanowiska jzyka

wykadowego w gimnazyach", ale ostatecznie radca Wilhelm, za-

sonity powag prezydenta krakowskiego (br. Mercandina), powoli

przeprowadzi swoje plany najpierw w cienionym przez samo

ministerstwo rozmiarze, a potem via facti wedug pierwotnego,

waciwie niezatwierdzonego, wic nielegalnego, programu. Odby-

wao si to pod pretextem, e niema polskich podrczników lub

si nauczycielskich uzdolnionych do wykadania po polsku. Eozu-

mie si, e german izator krakowski poprzednio, przy obsadzaniu

posad nauczycielskich, postara si o to, aby je zajli wanie tacy

kandydaci, którzyby potem swoj niezdolnoci do wykadów
w polskim jzyku mogli uzasadni potrzeb przywrócenia nie-

mieckiego jzyka wykadowego.

Ówczesny minister owiecenia hr. Leon Thun, o którym na

podstawie aktów w niejednej wanej sprawie krajowej sprawiedli-

wo zaznaczy nakazuje, e do yczliwym si okazywa dla

wniosków hr. Grouehowskiego, nietylko nie by gównym motorem

wszystkich tych experymentów gernianizatorskich, dla których

Galicya tak samo, jak niegdy dla ustawy i procedury cywilnej,

suya za pole dowiadczalne, lecz owszem stara si je jeeli nie

poskromi to przynajmniej, jak w okazji powyszych wniosków

radcy Wilhelma, zmitygowa. Musia jednak podda si wszech-

wadnemu prdowi i to co do Galicyi przedewszystkiem i w wy-
szym stopniu, ni w innych krajach koronnych dlatego, e za.

spraw Eady ruskiej germanizacya szkó galicyjskich przybraa

wobec Wiednia charakter zbawczej missyi Austryi wobec uciska-

nego dotd przez Polaków i wskutek tego zaniedbanego w swoim

rozwoju a jednak mimo to wiernego pastwu narodu ruskiego.

Tutaj znowu powoamy si na klasyczne wiadectwo dobrze we

wszystkie sprawy ówczesne wtajemniczonego dr. Euzebiusza Czer-



1??,

kawskiego. „Sprawa jzyka wykadowego — pisze on w swoim

pamitniku — bya od r. 1848 bez przerwy przedmiotem dyskusyi

publicznej, nadziei i obaw. Odkd projekt organizacyi gimnazyów

orzek, e kady jeyk krajowy moe by w nich wykadowym,
przywizyway stronnictwa narodowe do tej zapowiedzi nadzieje,

e si gimnazya stan wkrótce zakadami narodowemi przez to, i
nauka w nich podawana bdzie w jzyku narodowym. Inaczej

sobie ten ustp projektu tumaczyli przeciwnicy narodowych de.
A naleeli do nich liczni czonkowie wyszej biurokracyi. Wedug
ich zapatrywania to, co zapowiedziane byo jako moliwe, nie

obowizywao w niezem rzdu, owTszem wrzekomy konserwatyzm

nakazywa ich zdaniem utrzymywa uywanie dotychczasowego

jzyka wykadowego, mianowicie niemieckiego, w nauce szkolnej.

Walki zakulisowe, w tym wzgldzie staczane, doprowadziy nareszcie

w r. 1854 do tego teoretycznego rezultatu, e odrczne pismo ce-

sarskie z 9. grudnia idc powysz drog, postanowio, i nauk
w gimnazyach ma sic udziela w jzyku uczniom o tyle znanym,

aby nauk w nim udzielan pobiera mogli z zupenym skutkiem,

a jeeliby z tych powodów jzyk niemiecki nie móg by gdzie

wykadowym w niszych klasach, ma by jego nauka tak urz-

dzona, eby w wyszein gimnazyum do przewanej liczby przed-

miotów i lekcyi jako wykadowy móg by zastosowany. Jakkol-

wiek koncessya uczyniona tutaj jzykom krajowym wobec niemiec-

kiego moga si wydawa skromn, moe i niejasn, to jednak

zastosowana wedug swojego brzmienia w caej peni do gimna-

zyów galicyjskich byaby oznaczaa w owym czasie niezmierny

postp w duchu narodowym na korzy jzyka polskiego. Bo nie-

wtpliwie by to jedyny jzyk w kraju wszystkim dostpny, roz-

powszechniony we wszystkich, przynajmniej owieconych, warstwach

ludnoci a przytem do wyksztacony, aby suy móg za rodek

do wykadu rzeczy naukowych. Tego o drugim jzyku krajowym,

ruskim, nie mona byo tak stanowczo twierdzi, zwaszcza e nie

by ani tak rozpowszechniony, jak polski, ani. szczególnie wskutek

kierunku, który pimiennictwo ruskie przybiera poczo zbliajc

go do rossyjskiego, do dostpny dla wszystkich, ani nareszcie,

jak to sami przywódcy Rusinów kilka lat przedtem byli owiad-

czyli, do rozwinity, aby móg by uyty do wykadów nau-

kowych. Przeprowadzenie powyszego odrcznego pisma cesarskiego

byoby w pierwszym rzdzie miao ten skutek, e gimnazya we

wschodniej Gralicyi, dotd niemieckie, byyby si stay przewanie

polskiemi, podobnie jak od r. 1850 gimnazya zachodniej czci
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kraju. Tymczasem ministerstwo owiecenia postanowio nie zapro-

wadza adnej pod tym wzgldem zmiany, owszem pozostawi

wszystko w dotychczasowym stanie. Zapewne nie chciao drani
Eusinów przez zaprowadzanie jzyka polskiego jako wykadowego.
Tymczasem cigno na siebie i — cho niesusznie — na pod-

rzdne organa zarzut zapdów germanizacyjnych".

Ostatni uwag odnosi Ozerkawski zapewne do siebie samego,

bo istotnie wówczas najwiksze gromy posypay si na niego w ca-

ym kraju. Ale take i hr. Gouchowski musia uchodzi za zwo-

lennika germanizaeyi sprzymierzonej z rusczyzn, bo opinia nie-

wtajemniczona wr ca akcve urzdow zwracaa si w uprzedzeniu

swojem na olep przeciw niemu, a hr. Gouchowski jak zawsze

i we wszystkiem, majc przed oczyma cel jasno wytknity, nie

oglda si na zdanie kó niewtajemniczonych, na aura popularis

w ogóle, nie stara sio jej pozyska lub przynajmniej urzdowemi

wyjanieniami prostowa. Waciwy winowajca, Eada ruska, wtedy

ju nie istniaa nominalnie, t. j. nie posiadaa statutowej organizacyi,

ale ywioy jej faktycznie akcye prowadziy dalej w tym samym
duchu, w jakim poczta zostaa sprawa galicyjsko-ruska alias wi-
tojurska, w duchu nienawici ku polskoci, nienawici tak samo-

bójczo zalepionej, e germanizacya miaa na razie przynajmniej

suy ruskim aspiracyom narodowym za haso i godziwy rodek

walki.

Wszystkie dalsze cikie koleje polskiego jzyka wykadowego

w szkoach Galicyi cz si najcilej z ca dziaalnoci hr.

Gouchowskiego nietylko na stanowisku Namiestnika za drugim

i trzecim powrotem, lecz take w czasie piastowania stanowiska

ministra stanu. Nie moemy wT iec w ramach tej pracy postpowa

dalej za rozwojem sprawy a do ostatecznego tryumfu gównego

celu, spolszczenia szkó, ale nie moemy te przerwa wtku aa

powryej przedstawionej fazie, gdy w takim razie póniej byoby

utrudnione nawizanie dalszego przedstawienia rzeczy do tego

okresu. Chocia to wic bdzie chwilowem wyjciem poza ramy

tej pracy, zaznaczy musimy, e sprawa jzyka wykadowego

w szkoach stanowia jeden z gównych punktów programu, z któ-

rym hr. Gouchowski wybiera si do Wiednia jako nastpca Ba-

cha. To te skoro tylko zebraa si wzmocniona Eada pastwa,

do której hr. Gouchowski powoa zaraz swojego najdzielniejszego

ze sfer obywatelskich towarzysza w pracach publicznych, Maury-

cego Kraiskiego, ten na podstawie memoryau dr. Euzebiusza

Czerkawskiego podniós tam zaraz kwesty niedostatecznego albo
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raczej wcale zaniechanego w Galicyi wykonania cesarskiego po-

stanowienia z r. 1854 o zaprowadzeniu wykadów w jzykach

krajowych. W ten sposób przyszo do skutku nowe najwysze

postanowienie z 20. padziernika 1860, w którem lir. Gouehowski

jako minister stanu otrzyma polecenie, aby „po wysuchaniu fa-

chowych mów" przedstawi odpowiednie wnioski. Hr. Gouehow-

ski ku gorce elazo, gdy ju w sierpniu 1860 zwoani zostali

owi fachowie mowie z Galicyi, midzy którymi nie brako dr.

Euzebiusza Czerkawskiego, jako najznakomitssego znawcy sprawy

i najdzielniejszego wspópracownika w jej traktowaniu. W kraju

rozesza si wtedy „rozpuszczona — jak mówi Czerkawski w swoim

pamitniku — przez niechtnych lub niewiadomych rzeczy za

porednictwem dzienników pogoska, e komissya zamiast dy do

wprowadzenia jzyka polskiego jako wycznie wykadowego, ob-

staje bd przy zatrzymaniu stanu istniejcego bd cienia pole

jzyka polskiego jeszcze wicej, ni byo dotd cienione, co nie

byo zgodne z prawd. Chciano chyba daniom wedle ówczesnych

wyobrae rzdowych skrajnym i niemoliwym przypisywa wysz
warto, ni projektom umiarkowanym i na pewny skutek obli-

czonym. e zreszt i te projekty nie byy tak skpe, jak mnie-

mano, ju ztd si okazuje, e po rychem ustpieniu hr. Geu-
ehowskiego za ministerstwa Schmerlinga nie uzyskay zatwier-

dzenia".

W projektach tych a waciwie w operacie dr. Czerkawskiego,

na którym oparte zostay, znajduje si ustp, najlepiej objaniajcy

owoce, po których historyk pozna moe dziaalno Rady ruskiej

jako inieyatorki i kierowniczki akcyi witojurskiej nietylko dla

polskoci, ale take i dla szczerze narodowego ruchu ruskiego.

W ustpie tym Czarkowski wykazuje najpierw na dokadnym nia-

teryale statystycznym, który z tak otwartoci centralnemu rz-

dowi dopiero teraz za ministerstwa hr. Gouchowskiego przedstawi

wolno byo, e twierdzenia Rady ruskiej o wrzekomo wycznie
ruskim charakterze Galicyi wschodniej nie maj adnej podstawy.

e przeciwnie daty statystyczne a w nierównie wyszym stopniu

stosunki spoeczne wymagaj koniecznie stanowczego odstpienia

od pierwotnego programu rzdowego z r. 1849. wedug którego

jzyk ruski miaby z czasem w miejsce niemieckiego zosta wy-

kadowym w gimnazyach wschodnio-galieyjskieh. „Niemoliwo
(tego programu) — pisze Czerkawski w swoim urzdowym opera-

cie — zostaa nawet niejednokrotnie przez rzd uznana, mianowicie

przy kadem na nowo podejmowanem lub zapowiadanem uregulo-
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waniu stosunków jzyka wykadowego w gimnazjach. Tak sic

rzecz miaa w r. 1848/9, w r. 1850, wreszcie tak si te stao

w sposób milczcy po obwieszczeniu najwyszego pisma odrcznego

z 9. grudnia 1854 i po zniesieniu przymusu do uczenia si ru-

skiego jeyka w gimnazyach wschodnio-galicyjskich (w r. 1856).

Odtd nie zasza w stosunkach istotna zmiana. Interes dla rozwoju

ruskiego jzyka i ruskiej narodowoci oywi si wprawdzie midzy
duchowiestwem niskiem wicej ni dawniej i wicej te, ni
dawniej, syszy si dzi jzyk ruski, zwaszcza w kierujcych ko-

ach tego duchowiestwa. Jednake kierunek, który literatura ruska

odtd gównie obraa, nie nadawa si do tego, aby mniej lub

wicej dla wszystkich mieszkaców zrozumiay jeyk ludowy roz-

win si, udoskonali i sta si odpowiednim rodkiem przyswoje-

nia wyszych poj. Zeszed on owszem w rozwoju na ubolewTania

godne manowce, gdy przez przyjcie wyrazów, form i zwrotów

w czci z cerkiewno-sowiaskiego w czci z rossyjskiego jzyka

zmieni si w narzecze, zblione do ostatniego jzyka, dla Rusina

z trudnoci zrozumiae a dla innych mieszkaców ju wcale

niezrozumiae. Nie jestto wcale wskazanem, aby przez zaprowadze-

nie takiego jzyka wykadowego oficyalnie dane byo haso do

russylikacyi kraju za pomoc wychowania publicznego. Tern mniej

staoby si w ten sposób zado intencyi najwyszego pisma od-

rcznego z 9. grudnia 1854, wedug której wród wszelkich oko-

licznoci w gimnazyach wykadowym by ma jzyk, uczniom tak

znany i przystpny, aby w nim pobiera mogli nauk z zupenym

skutkiem. Waciwoci tych nie posiada ruski jzyk pimienny

w obecnej formie tak samo, jak niemoliwym by jzyk ludowy

w stanie dziecistwa jako rodek „gruntownego ksztacenia" po

myli najwyszego pisma odrcznego z dnia 9. grudnia 1854. Je-

eliby za wobec modziey ruskiej nie dao si to usprawiedliw :<'•.

eby przez zaprowadzenie tak nienaturalnego, ani w historycznie

wytworzonych stosunkach ycia spoecznego w kraju, ani w prze-

biegu rozwojowym jzyka ruskiego nieuzasadnionego stanu rzeczy,

jej naleyte ksztacenie miao by naraone, to wobec nieruskiej

a z rusk w tak znacznej liczbie zmieszanej modziey byoby to

rodkiem zaprawd twardym, gdyby miaa by zniewolona do

nauki tak mao dla powyszego celu ukwalifikowanego jzyka wy-

kadowego, skoro jzyk polski w ustach kadego wyksztaconego

mieszkaca Glicyi bez wzgldu na to, do jakiej narodowoci na-

ley, odpowiada wszystkim warunkom, w najwyszem pimie od-

rcznem co do jzyka wykadowego podniesionym. Natomiast lee
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powinno w intencjach roztropnej administracji pastwa wydanie

odpowiednich zarzdze, aby stopniowe doskonalenie si jeyka

ruskiego zostao umoliwione, a przez to jego przyjcie w szerszych

koach przygotowane, dalej aby utorowano stopniowe spoeczne pod-

niesienie warstwy, wT której ustach jeyk ten y dotd. Na razie

jeykowi temu naleaoby zapewni takie stanowisko, jakie mu si

naley z powodu jego zwizku ze stosunkami obrzdkowemi

i innemi".

Tak tedy w chwili, gdy brzask nowej ery konstytucyjnej

zapowiada ludom austryackim powrót do przerwanego dziesicio-

letnim absolutyzmem ycia politycznego i rozwoju narodowego,

jzyk ruski za spraw inicjatorów wietojurskiego kierunku, wcie-

lonego w programie Rady ruskiej i jej epigonów, znalaz si w ta-

kim samym stanie, wt jakim go zasta r. 1848, w stanie niezdol-

noci do objcia roli jzyka wykadowego w szkoach rednich.

Co wicej, stan w owej dobie by gorszy anieli w r. 1848, gdy
na lecej do tej pory odogiem narodowej niwie ruskiej zeszed

w cigu dziesicioletniego cisego sojuszu Rady ruskiej i jej epi-

gonów z Bachowsk biurokracy ze wspólnego ich posiewu chwast

russofilizmu tak bujnie, e go dotd ju cae dziesitki lat trwajca

usilna praca szczerych narodowców wTypleni nie zdoaa, e wr tej

pracy nieraz im rce opadaj ze zwtpienia.

A gdzie bya kontrola rzdu, który ruch ruski forytowa

i jzykowi ruskiemu z góry przyzna rol wykadowego, skoro

tylko wzniesie si na odpowiedni tej roli stopie rozwojowy? Py-

tanie to zwrócone by musi do rzdu centralnego a nie krajowego,

przedewszystkiem nie do Namiestnika hr. Gouchowskiego. W r.

1848 i 1849 mniemano w Wiedniu, e samo powstanie kwestyi

ruskiej w takiej formie, jak jej nadaa Rada ruska, w formie

aliantki biurokracyi dla paraliowania wszelkich aspiracyi polskich,

stanowi ju trwa i dostateczn gwarancy dla interesów pastwo

wych jako arcydzieo maxymy politycznej : divide et impera. Usta-

nowiono wprawdzie na uniwersytecie lwowskim katedr jzyka

ruskiego i literatury ruskiej, aby si wydawao, e naprawd cho-

dzi tylko o podwignicie narodowoci ruskiej z dugiego upienia

kulturalnego, ale na tern si ju wszystko skoczyo. Bachowskiemu

systemowi dogadzao to nawet, e Rada ruska nie troszczc si

o rozwój normalny jzyka ruskiego i literatury ruskiej, punkt

cikoci swojej akcyi przeniosa na pole polityczne a i tutaj nie

dziaaa w kierunku dodatnim, lecz cay swój zmys i spryt poli-

tyczny wysilaa na krzyowanie ju nie samych tylko wolnocio-

Agcnor hr. Goluchowski. J2
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wyeh aspiracyi polskoci, lecz w ogóle wszelkich kroków lir. Go-

uchowskiego, które miay na celu ustrzeenie kraju od zgubnego

dla jego i pastwa interesów przewrotu w stosunkach spoecznych,

mianowicie od zniszczenia szlachty wród cikich przesile po-

paszczynianych. W losach tej szlachty Rada ruska zgodnie

z Bachem widziaa losy buntowniczej polskoci a hr. Gouchowski

losy historycznie i politycznie wyrobionego ywiou konserwaty-

wnego, który dla dobra kraju i pastwa utrzymywa i krzepi

naleao. eby te rozstrojow dno Rady ruskiej w kierunku

spoecznym ubezwadni, na to hr. Gouchowski mia w zakresie

swojej wadzy rodki wystarczajce, jeeli nie cakowicie to przy-

najmniej na przetrwanie chwil najciszych. Natomiast w zakresie

politycznym mia do pewnego stopnia rce skrpowane, bo jak

wiadcz inicyonowane w Wiedniu i ztamtd, bez ogldania si na-

wet na trudnoci techniczne, bezporednio w ycie wprowadzane

pomysy podziau kraju, rzd centralny wytkn sobie plan samo-

dzielnie i nie zwaa na refleksye, z któremi hr. Gouchowski, nie

czekajc na zapytanie rzdu centralnego, proprio mota wystpowa.

Przytoczylimy ju powyej relaey hr. Gouchowski ego, w której

z okazyi owych pomysów podziaowych zwróci uwag ministerstwa

na rysujc si na tle tych planów now kreacye narodowo-poli-

tyczn, „Butenie" o nieokrelonych z góry aspiracyach, które

z czasem mog si zetkn z planami potnego ssiada Austryi

od wschodu. Na te refleksye nie zwaano wcale w Wiedniu, bo

nie ogldano si nawet na najblisz przyszo. Ów „Russinen-

land" z przytoczonej ju powyej petycyi Rady ruskiej wydawa
si doskona innowacy polityczn, bo dawa systemowi germani-

zacyjnemu punkt oparcia i ochotniczych a wiernych sprzymie-

rzeców tak samo. jak dokonywane równoczenie w krajach ko-

rony w. Szczepana przeróne koncepty administracyjno-podziaowe

na tle rozbudzonego przeciw Wgrom antagonizmu narodowo-

ciowego.

Hr. Gouchowski mimo to nie spuszcza zagadkowej dla

„Rutenii" z bacznej obserwacyi i moe najwczeniej w kraju spo-

strzeg objawiajcy si w ruskich koach zwrot ku russoiilizmowi.

Objawy w tej mierze spostrzega si daway jeszcze przed zawi-

kaniami wschodniemi, które doprowadziy do wybuchu wojny

krymskiej. Ju wtedy bowiem prasa rossyjska zacza si opieko-

wa Galicy wschodni w ten sposób, jakgdyby chodzio o kraj

z rossyjska ludnoci, dugo zapomnian i zaniedban, wic odtd

zasugujc na tein wiksz troskliwo. Takie gosy odzyway si
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nietylko w formie artykuów redakcyjnych i korespondencji z Ga-

licyi nadseanych, lecz take w formie sprawozda z podróy po-

dejmowanych przez wdrownych „djateli" panslawistycznych kóek
w Eossyi. S lady w aktach, e glosy takie byy w Namiestni-

ctwie bardzo uwanie traktowane, e niektóre z nich w przeka-

dzie niemieckim wysya nr. Gouchowski do konsulów austryackich

w Warszawie i w Petersburgu z prob o zbadanie nazwisk tych

pierwszych wdrownych propagatorów russofilizinu. Informacye, t
drog uzyskane, mogy jednak tylko posuy za materya do za-

pobiegawczych dyspozycyi policyjnych, ale nie doprowadziy do

waniejszych rewelaeyi.

W tym czasie take rzd rossyjski zacz wysya do pastw
ssiednich swoich ajentów wrzekomo dla ledzenia urojonych

spisków polskich w Poznaskiem i w Galicyi. Wysyano takich

ajentów oficyalnie za uwiadomieniem rzdów pastw ssiednich,

które proszono nawet o wspieranie wysanników informacyami.

Obok nich dalej uwijali si ajenci nieoficyalni, nie zasonici ani

takiem urzdowem upozorowaniem waciwej missyi, ani tak au-

toryzacj i rekomendacy jak pierwsi. Do ajentów pierwszej kate-

goryi nalea szef tajnej policyi, znany z póniejszej roli swojej

w wypadkach warszawskich z lat 1861— 1862, pukownik markiz

Paulucci, który w r. 1854 bawi w Poznaskiem i ztamtd mia
jecha do Galicyi, ale potem tego zaniecha. Hr. Gotuchowski bar-

dzo by ostrony w tej mierze, bo przed zapowiedzianym przyjaz-

dem markiza Pauluccego wystosowa do lwowskiego dyrektora

policyi wezwanie, aby z nim nie wchodzi w urzdow styczno,

lecz odesa go do Namiestnika. „cis jednak baczno — pisze

hr. Gouchowski w tern poleceniu — zwróci naley na osoby,

które znajdowa si bd w najbliszem otoczeniu pukownika

Pauluccego. Tak samo zwróci naley uwag i rozcign cis
kontrol na stosunki, któreby pukownik Paulucci w kraju sam,

przez osoby swojego otoczenia lub przez jakich ajentów pozawi-

zywa. Wszelkie spostrzeenia, do których daby powód Paulucci

w czasie swojego pobytu w Austryi, maj by zaraz podane do

mojej wiadomoci, a od dnia jego przyjazdu skada mi naley

bezporednio peryodyczne raporty w tej mierze co 48 godzin".

Ten Paulucci by tak zuchway i natrtny a przytem tak polega

na powolnoci austryackiej, e wystpi urzdownie z prob, aby

mu wydano wykaz wraz z charakterystyk obywateli zamieszka-

ych w promieniu 3 mil od granicy. Hr. Gouchowski kategorycznie

odmówi temu daniu a równoczenie przedstawi ministerstwu

12*
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swoje podejrzenia i obawy tak dobitnie, eby w razie odwoania

si Panluccego do Wiednia wysunity na pierwszy plan interes

pastwowy stan w drodze uwzgldnieniu remonstracyi.

W tych czasach russofilizm niejako peza dopiero zacz na

gruncie politycznym. W zakresie sprawy jzykowej jednak zdema-

skowa sie on ju zupenie i stan do walki otwartej z hr. Go-

uchowskim.

Ju w r. 1855 hr. Gouchów ski zwróci na to uwag, e
profesor jeyka ruskiego i literatury ruskiej w uniwersytecie

lwowskim, ks. Jakób Goowaeki, póniejszy renegat umieszczony

przez rzd rossyjski na posadzie arcbiwaryusza w Wilnie, objawia

w swoich ksikach dla uytku szkolnego wydawanych coraz

otwarciej dno do zaprowadzenia rossyjskich wyrae, zwrotów

i form, w ogóle jzyka rossyjskiego w miejsce ruskiego. Równo-

czenie zaczy z prowincji coraz czciej dochodzi doniesienia,

e ksia ru.a-y take wprowadzaj podobne dla ludu wprost nie-

zrozumiae zmiany jzykowe, a dr. Euzebiusz Czerkawski przy

wizytacyi gimnazyów w7schodnio-galicyjskich spostrzeg take mi-
dzy modzie szkoln jawne lady jzykowego liissofilizmu. Hr.

Gouchowski przedstawi ten stan rzeczy Ówczesnemu ministrowi

owiecenia hr. Tumowi, który zgodnie ze zdaniem przez Namie-

stnika wypowiedzianem, uzna dno powysz za szkodliw dla

interesów pastwa, Uzyskawszy w ten s] osób punkt oparcia dla

dalszej akcyi. rozpocz j hr. Gouchowski z dr. Euzebiuszem

Czerkawskim, jako inspektorem szkolnym, w sposób energiczny

i a jasno wytknitym celem. Ks. Goowackiego upomniano najpierw

dobitnie i zdawao si, e skutek podany zostanie t drog osi-

gnity. Ale ks. Goowaeki przed hr. Gouchów skini pokorny, lojalny

i powolny, w dalszej dziaalnoci swojej ani na wos nie zmieni

postpowania, lecz owszem w wieo napisanym podrczniku dla

wyszych gimnazyów znowu pofolgowa swoim synipatyom russo-

fiilskim w zakresie jzykowym.

W stadyum draliwe wesza sprawa ks. Goowackiego w r.

1857. Hr. Gouchowski przedstawi hr. Tumowi potrzeb wyst-

pienia z otwart urz Iow interwency, gdy zachodzi obawa, e
ks. Goowaeki wszczt piajc swoje pogldy i dnoci w umysy
suchaczy, kandydatów stanu nauczycielskiego, wywrze porednio

wpyw zgubny na wszystkie gimnazya wschodnio-galicyjskie. Mi-

nister lir. Th im zgodzi si na tak int Twency, okrelajc przy-

tem zadanie katedry rinkiej w uniwersytecie lwowskim jako majce

na celu ..rozwijanie ruskiego narzecza ludowego na jzyk pimienny".
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Hr. Gouchowski zada teraz od ks. Goowackiego formalnego

usprawiedliwienia, a gdy ono wymijajcym tonem jeszcze wicej

wzbudzao wtpliwoci, przedoenia skryptów, z których odbywaj
si wykady uniwersyteckie <> ruskim jeyku i o ruskiej literaturze.

Skrypta te i pisemne usprawiedliwienie ks. Goowackiego wrczy
hr. Gouchowski dr. Czerkawskiemu do rozpatrzenia. W mandacie,

który otrzyma przytem dr. Czerkawski (z 27. stycznia 1858) za-

leci hr. Goueliowski jak najcilejsze zbadanie sprawy ze wzgldu
na takt, e wedug wizytacyjnych relacyi o stanie gimnazyów
wschodnio-galicyjskich ..nietylko narzecze ruskie, którego modzie
uczy si w szkoach, jest odmienne od uywanego w kraju, lecz

nadto tu i owdzie propagowane s idee wcale nie odznaczajce

si charakterem konserwatywnym-. Na referacie tego mandatu

dodany zosta przez hr. Gouchowskiego wasnorcznie, jakby dla

podkrelenia wanoci sprawy, nastpujcy dodatek: „Od wia-

rogodnyeh osób otrzymaem poufne doniesienie, e wielu gr.-kat.

katechetów gimnazyalnych uywa w swoich wykadach narzecza,

które dla modziey gimnazy ilnej jest wprost niezrozumiae, wsku-

tek czego nauka religii nie moe by uwieczona takim skutkiem,

jaki jest niezbdny dla ksztacenia serca i wzmocnienia religijnego

ducha modziey. Jezeliby Pan take spostrzeg ten bardzo nie-

bezpieczny stan rzeczy, to prosz wskaza mi imiennie tych kate-

chetów, którzy wybrali ów poaowania godny kierunek i wytrwale

w nim postpuj".

W miesic pi otrzymaniu tego mandatu dr. Czerkawski

przedoy obszerny v, naukow gruntownoci i urzdow cisoci
opracowany memory.t. w którym zarzuty podniesione przeciw

russofilskiej dziaalnoci ks. Goowackiego w zakresie jzykowym
zostay cakowicie stwierdzone i w sposób niezbity objanione.

Mianowicie podniós di. Czerkawski i uzasadni w formie cisego

studyum historyezno-IingwistyeznegG zarzut, e zasilanie ludowego

narzecza ruskiego wyr; ennni i zwrotami z jzyka cerkiewno-

sowiaskiego, jak to czyni duchowiestwo ruskie w kazaniach do

ludu. wiedzie powoli ale niechybnie do zupenej assymilacyi tego

narzecza z jzykiem rossyjskim, co ju jawnie propaguj pisma ruskie

(Zoria halycha i Shnennuja Biblioteka) a take ks. Goowacki na

katedrze. Na podstawie t(go memoryau odesza \i. marca 1858 do

ministra hr. Thuna relacja, któr monaby nazwa politycznym

aktem oskarenia, skierowanym przeciw kontynuatorom akcyi Rady

ruskiej a zarzucajcym nietylko zaprzepaszczenie danych przez rzd
warunków normalnego rozwoju narodowoci ruskiej w duchu ro-
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dzimyeh potrzeb i tradycyi historycznych, lecz nadto dno do

skierowania caego ruchu na tory niebezpieczne dla pastwa, do

inicyowania pracy — pour Femperciir de Russie! W relacyi tej,

napisanej przez dr. Czerkawskiego, znajduje si nastpujcy wa-
snorczny a charakterystyczny dopisek hr. Gouchowskiego : „Oba-

wy moje co do ruskich kaznodziei wyraziem bez ogródek bisku-

powi - sufraganowi Litwinowiczowi i zwróciem przedewszystkiem

jego uwag na ks. Kulczyckiego i ks. Malinowskiego, którzy

w ostatnich czasach zamianowani zostali kanonikami gremialnymi.

Zarazem zwróciem uwag wspomnionego biskupa, e jest rzecz
niebezpieczn pozwala na to, aby modzie seminarzycka uczszczaa
na wykady prof. Goowackiego o jzyku ruskim i literaturze ru-

skiej. Dopóki on bowiem nie zejdzie z obranej drogi, modzie
ksztacca si na duchownych przyswaja sobie bdzie formy i wy-

razy, niedostpne dla ludu, który przez ni ma by nauczany

i pouczany. W ten sposób ksztacenie modziey seminarzyckiej

przybraoby kierunek, który nie mógby przynie dobrych owoców
ani dla kocioa ani dla pastwa. Litwinowicz uzna suszno
moich spostrzee i zapewni mi. e stosowne uwagi poczyni

ju tak kaznodziejom jak i prof. Goowackiemu. Nie widz jednak

dotd, eby stan rzeczy poprawi sie w jednym lub drugim kie-

runku". Nastpuje dosadne ostrzeenie rzdu centralnego przed

tolerowaniem propagandy russofilskiej, która ze sfery jzykowej

przerzuca si na pole polityczne, wytwarzajc z wielkiem niebez-

pieczestwem dla pastwa ywio separatystyczny, grawitujcy ku

Rossyi. „Pomidzy ludami sowiaskiemi — tak koczy si ten

ustp — ywio polski stanowi dotd jedyny rodek reakcyi prze-

ciw panslawizmowi, wiec narzuca si myl, e ywio ten take

i w Galicji powinien by wprowadzony w gr przeciw zapdom
panslawizmu".

Caa ta relacya stanowi niejako uzasadnienie trzech wniosków,

które w streszczeniu tak opiewaj: I. Katedra ruskiego jzyka

i ruskiej literatury w uniwersytecie lwowskim ma by jako nieod-

powiadajca w obecnym stanie oczekiwaniom, wyraonym w de-

krecie ministeryalnym z 31. sierpnia 1848, opróniona i nie pr-

dzej napowrót obsadzona, a znajdzie si kandydat, któryby by
w stanie nada wykadom tego przedmiotu kierunek poyteczniej-

szy. II. Zaprowadzenie alfabetu aciskiego w ruskim jzyku zale-

cone zostao jako wany rodek zaradczy wobec postpujcej rus-

syfikacyi tego jzyka. Naley go zastosowa'- w wydawnictwie

ksiek szkolnych i dziennika ustaw. III. Dopóki jzyk ruski nie
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rozwinie si, w niszem gimnazyum udzielana by powinna tylko

nauka jzyka polskiego, a nauka jzyka ruskiego dla Rusinów do-

piero w wyszeni gimnazyum. Odpowiada to bowiem lepiej duchowi

systemu edukacyjnego, aby ucze odbiera! pierwsze pojcia w j-
zyku] dla najprzystpniejszym, a faktem jest. e dotd w kraju

jzyk polski posiada t waciwo take i co do ruskicb dzieci.

IV. Naley take innemi rodkami stawia siln zapor propagan-

dzie panslawizmu w Galicyi. W tym celu powinien rzd wzi
inicyatyw we wskazanem take ze wzgldów praktycznych zró-

wnaniu kalendarzy. Biedny a z obrzdkiem wcale niepoczony

nierozerwalnym zwizkiem kalendarz juliaski stanowi rozdwojenie

midzy Polakami i Rusinami, a zarazem punkt styczny midzy
gaicyjsko-ruskimi panslawistami a Rossy. Pro foro interno zapi-

sano na akcie uwag, e w razie usunicia ks. Groowackiego

z katedry jzyka ruskiego, naleaoby dla tego stanowiska wczenie

przygotowa innego kandydata. W danej chwili Czerkawski i hr.

Gouchówski mieli na myli Zygmunta Jsawczyskiego.

W Wiedniu w tym czasie zawsze jeszcze spogldano na

spraw rusk z zajtego w r. 1849 punktu widzenia. Bach i mini-

ster policyi br. Kempen uwaali wszystko, co ruskie, za dobre do

rzdzenia pod dewiz diuide et impera. Wanie o tej porze z mocy

osobnego rozporzdzenia ministeryalnego, ogoszonego w pastwo-

wym dzienniku ustaw, uznano wydawany w Wiedniu ruski Wistnyk

za dziennik urzdowy, przyczem oczywicie nie troszczy si nikt

ani o tendency ani o pisowni jego. Minister owiecenia hr.

Leon Thun ocenia stan rzeczy niewtpliwie z szerszego widno-

krgu. To te w odpowiedzi na powysze wnioski hr. Gouchowskiego

owiadczy 18. lipca 1858, e zupenie si zgadza na jego zapa-

trywania co do nadania jzykowi ruskiemu faszywego i zgubnego

zarazem kierunku rozwojowego. Podniós jednak przytem potrzeb

ouiednego traktowania rzeczy, gdy wobec wraliwoci Rusinów

na kwestye obrzdkowe i narodowe, ..rzd austryacki nie chciaby

popa w bdy, jakie popeniano w Polsce w traktowaniu unitów.

Trzeba si liczy z tern. e Rusin i przyzwyczaili si uwaa kwe-

stye czysto jzykowe za nierozdzielnie poczone ze sprawami

kocielnemi a w tern tkwi ródo wszelkiej nieufnoci. Szczególnie

obawia si naley podsycenia tej nieufnoci w razie poczenia

kalendarzy, mimo wielkich korzyci praktycznych takiej reformy.

Powoa sin przytem hr. Thun na wiey fakt, e w Palestynie

gr.- unicki patryarcha Melchitów, wskutek zaprowadzenia kalenda-

rza gregoryaskiego opuszczony zosta przez swoich sufraganów
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a nawet przez dyecezyan. Fakt ten jest zgodny z prawd, ale lir.

Tmn pomin czy nie dostrzeg tego wanego szczegóu, e
w projekcie lir. Gouchowskiego chodzio jedynie o takie zró-

wnanie czy sprostowanie kalendarza, aby tylko zbiegay si ze

sob daty w kadym miesicu a wskutek tego i niektóre wita
nieruchome (n. p. Boe Narodzenie) bez zatarcia rónic obrzd-

kowych co do daty wit ruchomych (pory Wielkanocnej). Wa-
nie pod ostatnim wzgldem patryarcha Melchitów posun si

w swojej reformie kalendarzowej za daleko, a do cakowitego

zrównania wit ruchomych, i wskutek tego dopiero cign na

siebie zarzut wyparcia si caej odrbnoci obrzdkowej.

W tej chwiejnoci hr. Thuna co do reformy kalendarzowej

a zwaszcza w powyej przytoczonych motywach przebija wpyw
ks. Szaszkiewicza. który wtedy by radc w ministerstwie owie-

cenia i oczywicie mia gos przedewszystkiem w galicyjskich

sprawach obrzdkowych. Natomiast wiksz nad spodziewanie sta-

nowczo okaza hr. Thun w sprawie zaprowadzenia alfabetu a-

ciskiego do pisowni ruskiej. Ks. Szaszkiewicz nie zaniedba nie-

zawodnie i tutaj nastraja hr. Thuna przeciw projektowi hr.

Gouchowskiego, ale sn minister zasadniczo zupenie zgadza si

na sam myl a jej urzeczywistnienia nie lka si dlatego, e
z memoryau dr. Czerkawskiego dowiedzia si, i podobny pomys
ju dawno przedtem wyszed z kó ruskich, mianowicie od ks.

Józefa oziskiego, który go w osobnych artykuach propagowa

a potem w swojej ksice „Ruskoje iveh u praktycznie zastosowa.

To te w odpowiedzi swojej hr. Thun wprost owiadczy, e w tej

sprawie rzd moe wzi inicyatyw i e reforma zacz si po-

winna od ksiek szkolnych, poczem dopiero przyszaby kolej na

dziennik ustaw.

Na projekt zaniechania nauki jzyka ruskiego w niszem

gimnazjum i zaprowadzenia jej dopiero w klasach wyszych nie

zgodzi si hr. Thun z powodów dydaktycznych, owiadczajc

przytem gotowo przychylenia si do takiej reformy, aby nauka

jzyka ruskiego udzielana bya, w gimnazyum w sposób poró-

wnawczy razem z nauk jzyka polskiego, przezco podniesionoby

naleycie pokrewno obu jzyków jako tam przeciw russyfika-

cyjnej dnoci a zarazem staoby si zado potrzebom ycia

praktycznego. Co do tej russyfikacyjnej dnoci w zakresie jzy-

kowym reskrypt lir. Thuna opiewa bardzo stanowczo. Ks. Goo-

wacki otrzyma wprost z ministerstwa surowe upomnienie a hr.

Gouchowski zosta upowaniony do wyszukania odpowiedniego
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kandydata dla katedry ruskiej na wypadek, jeeliby ks. Goowaeki

nawet pomimo tego upomnienia ministeryalnego nie zaniecha

w przyszoci jzykowej propagandy russofilskiej ex cathedra.

Take i biskupi ruscy. ks. Litwinowicz we Lwowie i ks. Jach i-

mówicz w Przemylu, otrzymali wprost od ministra wezwanie,

aby zapobiegli wciskaniu si wyrae, form i zwrotów z eerkiewno-

slowiaskiego jeyka do kaza ducliowieiistwa ruskiego i w ogóle

w jego stosunkach z ludem wiejskim.

Nastay teraz czasy bardzo oywionej akcyi urzdowej i po-

zaurzdowej a obie strony przystpoway do niej ze wiadomoci,
e ostateczny wynik tej akcyi moe mie przeomowe znaczenie

dla przyszego rozwoju sprawy ruskiej, w najwaniejszym dla niej

na razie zakresie jzykowym. W korespnndeneyi urzdowej midzy
hr. Gouehowskim a hr. Thunem zaciera sie suchy ton biurokra-

tyczny a przebija niemal naukowo - polemiczny. Dr. Czerkawski

w gruntownym menioryale rozwija obszernie projekt szczegóowej

instrukcyi o nauce i ksztaceniu jeyka ruskiego z uwzgldnieniem

przyszego zaprowadzenia alfabetu aciskiego, przyczem powstaj

plany nowych ksiek szkolnych, sownika ruskiego przez osobn

komissye opracowa si majcego i t. p. Xa relacy hr. Gou-

chowskiego na tym menioryale opartej przychodzi odpowied hr.

Thuna, oparta jak sie zdaje na niemoryale Józefa Jireczka a pod-

noszca kwestye, któr z dwóch dróg wybra naley przy zapro-

wadzeniu alfabetu aciskiego, czy goski cyrylicy zastpi po

prostu goskami aciskiemi, lub odrbnie oznaczy w pisowni a-

ciskiej brzmienia ruskie bez wzgldu na cyrylic. Hr. Thun wy-

raa zdanie, e przedewszystkiem naley unika wszystkiego, coby

w Rusinach wzbudzi mogo podejrzenie, i chodzi wprost o wy-

rugowanie jzyka ruskiego na rzecz polskiego, e zatem pierwsza

droga nie zalecajca si ju ze wzgldów lingwistycznych jest

take ze stanowiska politycznego gorsz. W odpowiedzi na to dr.

Czerkawski opracowa obszerny traktat lingwistyczny, w którym

z pominiciem wzgldów politycznych omawia rzecz przedmiotowo

i dochodzi do wniosków na rzecz pisowni fonetycznej, wic zasa-

dniczo zgodnych z pogldami hr. Thuna. chocia odmiennych

w szczegóach wykonania. Stano na tern. e rzecz caa bdzie

omówiona na osobnej komissyi, która zbierze si w Namiestnictwie

przy udziale delegata ministeryalnego Jireczka i za substrat swoich

obrad wemie tak operat dr. Czerkawskiego jak i projekt mini-

steryalny.
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Powoujc do komissyi osobistoci kompetentne hr. Thun
i lir. Gouchowski, którego wnioski w tej mierze bez zmiany sio

utrzymay, pamitali przedewszystkiem o tern, aby ze strony ruskiej

nie móg by podniesiony zarzut, i chodzio o z góry uoony
zamach na rusk narodowo, o „intryg polsk" 1

). Weszli tedy

w skad tej komissyi gr.-kat. biskup - sufragan Spirydion Litwino-

wie/, gr.-kat. kanonicy Micha Kuziemski i Micha Malinowski,

profesor ks. Jakób Goowacki, dr. Euzebiusz Czerkawski, ks. Józef

oziski (autor „Rinkoho Wesila"), dyrektorowie gimnazyów dr.

Ambroy Janowski i ks. Tomasz Polaski, profesor gimnazyalny

(ruskiego jeyka) ks. Mikoaj Kotlarczuk, który jednak nie bra
udziau w obradach, radca Namiestnictwa (referent spraw szkol-

nych) dr. Ernest Seelig i radca dworu Karol Mosch.

Przebieg sprawy zapowiada si dobrze. Przed zebraniem sin

komissyi bowiem prof. ks. Jakób Goowacki. skruszony upomnie-

niem ministra lir. Thuna, zoy pokorn pod wzgldem styli-

stycznym a pod wzgldem merytorycznym wprost sualcz dekla-

racy, e uznajc wytknite mu bdy zastosuje si odtd z wszelk

ulegoci do ycze rzdu tak w profesorskiej jak i caej prywatnej

dziaalnoci swojej. Ks. biskup Litwinowicz, niecierpliwie wycze-

kujcy nominacyi na metropolit, take z wyskokiem zastosowa sie

do ycze hr. Thuna i wraz z biskupem przemyskim wyda list

pasterski do gr.kat. duchowiestwa, ostrzegajcy przed russycyzmem

w kazaniach i w ogóle w obcowaniu z ludem ruskim. W gorli-

woci swojej pod tym wzgldem, która potem okazaa si hipokry-

zy, ks. biskup Litwinowicz tak si przej troskliwoci o czysto

jzyka ruskiego i niechci do russyikacyi, e jego list pasterski

przytoczy dr. Czerkawski dosownie jako znamienny dokument

w swojej pracy powiconej naukowemu rozwiniciu pogldów-

przedstawionych poprzednio w tej sprawie w urzdowych referatach

i memoryaach 2
). Temi symptomami zgodnoci, które zasaniay

tylko nieprzyjazn agitacy, rozwinit ju wtedy pomidzy ducho-

wiestwem niskiem w Galicyi przez ks. Szaszkiewicza skrycie, po

za plecyma szefa ministra hr. Thuna. udzi si nawet tak trzewy

zawsze w oczekiwaniach swoich hr. Gouchowski do tego stopnia,

e liczc na rychle ziszczenie si swojego planu ju nawet odroczy

') Cel ten nie zosta osignity jak wiadczy przedstawienie caej

sprawy ze strony ruskiej w dziele : Die ruthcnische Spracli- wid
Schriftfrat/e (j. w.).

') Ein Hirtenbrief'wid die rttthen/schc Sprache. Lemberg 1 8 5 *

.
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druk dziennika ustaw krajowych a do uchwal koinissyi i osta-

tecznej decyzji rzdu o tych uchwaach.

Kiedy w maju 1859 zebraa, sic w Namiestnictwie komissya

jzykowa, sytuacja bya ju tak zmieniona, e hr. Gouchowski

duej udzi si nie móg. Ks. Szaszkiewicz podburzywszy cicha-

czem opinie w kolach ruskich mianowicie pomidzy duchowie-

stwem, dal z Wiednia haso do jej wrogiego zamanifestowania si

w adresach, petycyach i t. p. Nawet ks. Litwinowicz i ks. Goo-
wacki, omieleni temi manifestacjami, postanowili zaniecha dalszej

hipokryzyi i stanli po stronie przeciwnej hr. Gouchowskiernu.

Nieszczsny pomys sekretarza ministeryalnego Jireczka, który

wbrew zdaniu dr. Czerkawskiego zaproponowa w swoim projekcie

na oznaczenie mikkich spógosek znaków w czeskim jzyku
uywanych, wic niejako nada caej reformie pitno obce, czeskie,

uatwi malkontentom walk. „Dyskussya tak polityczn jak nau-

kow — pisze dr. Ozerkawski w swoim pamitniku — kierowa

obok Namiestnika komisarz ministeryalny Jireczek, ja uczestniczy-

em prawie wycznie w dyskusyi naukowej. Ju ze skadu ko-

missyi mona byo z wielkiem prawdopodobiestwem wnosi
o ujemnym wyniku caej rozprawy. Zarzucano w niej projektowi

rzdowemu dno do odepchnicia ruskiego pimiennictwa od

podstaw historycznych i utworzenie przeomu pomidzy Rusi

a cerkiewszczyzn i caym wschodem sowiaskim, z którym -
czyy j od dawna rozmaite tradycye, zarzucono dno do zlania

Rusinów i ich kultury z narodowoci polsk. Zauwaano take,

e gdyby ju miano wprowadza aciski alfabet w pimiennoci

ruskiej, w takim razie byoby snadniej przyj w zupenoci piso-

wnie polsk jako krajow, a nie czesk jak proponowano".

W gosowaniu owiadczyli si przeciw zaprowadzeniu alfabetu

aciskiego: biskup ks. Litwinowicz, kanonicy Kuziemski i Mali-

nowski, profesor ks. Goowacki, wreszcie nawet ks. oziski, za

zaprowadzeniem alfabetu aciskiego tylko sekretarz ministeryalny

Jireczek i dr. Euzebiusz Czerkawski, za poredni drog t. j. za

stopniowem przeprowadzeniem reformy przez dodawanie aciskiej

pisowni w ruskich czytankach : ks. Polaski, inspektor Ambroy
Janowski, radca dworu Mosch i referent szkolny Seelig. Na czele

opozycyi sta kanonik ks. Kuziemski, byy prezes Rady ruskiej,

i on te najdraliwiej przemawia w dyskusyi, nazywajc projekt

rzdowy zamachem na prawa narodowe Rusinów. Ks. biskup Li-

twinowicz w duchu czy si z najostrzejsz opozycy, ale miar-

kowa si w tonie z dyplomatycznem wyrachowaniem, aby nie
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zamkn sobie drogi do odwrotu, który w danym razie móg si

dla okaza koniecznym. Zawsze jednak wystpienie ks. biskupa

Litwinowicza byo tak niechtne projektowi rzdowemu, e lir.

Gouchowski w relucyi do Thuna z czerwca 1859 o przebiegu

obrad napisanej, zarzuci biskupowi, i popad w sprzeczno z du-

chem wydanego poprzednio listu pasterskiego. Eelacya ta zwraca

si jednak gównie przeciw ks. Kuziemskiemu, którego partya

uwaa si „za reprezentantk idei, planów i postulatów dawnej

Rady ruskiej z r. 1848". Poniewa stosunki r. 1848 wytworzyy

przyjazne usposobienie Eady ruskiej dla rzdu, przeto „partya

Kuziemskiego — jak mówi dalej relacya hr. Gouchowskiego —
opiera na tern pretensy do odrbnego stanowiska w kraju

a wszystko, co ze strony rzdu podjte zostaje nie w duchu jej

pretensyi, uwaa za wyom we wrzekomo nabytych ju prawach

i omiela sic uchybiajcemi podejrzywaniam i tumaczy odnone
kroki i zarzdzenia administracji pastwowej. Jak mao jednak

('•wczesne tendencye Rady ruskiej nadaway si do wzmocnienia

jednoci pastwa, na to dowodem pretensya Kuziemskiego, aby

jzyk ruski by wszdzie, w szkole i wT urzdzie, zaprowadzony".

Trafn przytem dodaje uwag ta relacya, e poniewa stronnictwo

Kuziemskiego skada si gównie z gr.- kat. ksiy i miesza swój

stan z pojciem narodowoci, przeto wysuwa rónic obrzdkow
jako kryteryum narodowoci i daje tern powód do podejrzywania

o skonno do schizmy. O profesorze ks. Goowackim wyraa si

relacya pogardliwie, e w dyskusyi okaza si intellektualnie nie-

godnym swojego stanowiska. Eelacya koczy si energiczn ape-

lacy do hr. Thuna, aby rzd nie odstpi od raz powzitego za-

miaru i zacz jego urzeczywistnianie od tego, eby dziennik ustaw

drukowany by czcionkami aciskiem i a w ksikach szkolnych

przeprowadzano reform stopniowo przez dodawanie aciskiej pi-

sowni wedug wniosku radcy dworu Moscha.

Tymczasem wskutek kwestyonarza wysianego do wadz po-

wiatowych zaczy ztamfd wpywa relacye z jednej strony o tyle

pomylne, e stwierdzay fakt, i lud ruski ju obecnie przenosi

text polski dziennika ustaw nad ruski cyrylic drukowany, wic
sam sobie pozostawiony wcale nie sprzeciwiaby si zaprowadzeniu

alfabetu aciskiego, z drugiej strony jednak o tyle niepokojce,

e wszdzie spostrzeano terrorystyczn agitacy w duchu opozy-

cyjnym ze strony duchowiestwa ruskiego, podburzonego przez za-

siadajcego w gronie radców ministeryalnych epigona Eady ruskiej,

ks. Szaszkiewicza. Wskutek tego hr. Gouchowski wysa do mini-
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stra hr. Tliuria w lipcu 1859 drug relacy za projektem rzdowym
i w niej dla sparaliowania ruskich petycyi z Galicyi wysyany cli,

ju bez ogródek odsania russofilizm epigonów Bady ruskiej.

„Jednostronnym przedstawieniom — pisze In-. Gouchowski — ru-

skiego duchowiestwa a szczególnie ruskiej partyi separatystycznej,

zoonej prawie wycznie z czonków tego duchowiestwa, nie

mona przyznawa w tej mierze rozstrzygajcego wpywu, gdy
partya ta jak w ogóle ruskie duchowiestwo nie jest powoane do

wycznego zastpowania interesów caej ludnoci ruskiej a nadto

dotyehczasowemi manifestaeyami wzbudza uzasadniona wtpliwo
co do czystoci swoich tendencyi. Mno si wskazówki wiad-

czce, jak potrzebnem jest zwrócenie uwagi rzdu pod tym osta-

tnim wzgldem. We Lwowie przebywa w czerwcu I). r. rossyjski

literat Smirnow, wrzekomo dla zbierania materyaów do historyi

ksistwa halickiego i posiada listy rekomendacyjne do polskich

literatów (Bielowskiego i Dobrzaskiego) oraz do profesora ru-

skiego jzyka w lwowskim uniwersytecie ks. Goowackiego. Na
podstawie konferencyi odbytej z poszczególnymi czonkami ruskiej

partyi separatystycznej wyrazi si Smirnow z wielkiem zadowole-

niem o postpach w zblianiu si Rusinów do ssiedniej Rossyi.

Byy redaktor wydawanych przez t party rusk pism peryo-

dycznych, „ada" i „Siemiemi aj'a Biblioteka", mia wej w szcze-

gólnie bliskie stosunki ze Smirnowem a nawet prosi go o pore-

dnictwo, aby za redagowanie tych pism w russofilskim duchu

otrzyma wynagrodzenie od rzdu rossyjskiego. O Szechowiczu mó-

wiono ju wtedy, gdy pisma te redagowa, e jest przez Rossy
subwencyonowany. Nadmieniam przytem, e w tej redakcyi udzia

bra take profesor ks. Goowacki. Szechowicz by jaki czas re-

daktorem ruskiego pisma „Zorja haycka", organu kierowanej

przez kanonika Kuziemskiego Rady ruskiej, który to organ popie-

ra interesa ruskiej partyi separatystycznej niemniej gorliwie ni
p<»wyej wymienione pisma. Na uwag zasuguje take doniesienie

o pobycie ruskiego literata Gromeki we Lwowie i jego stosunkach

ze stronnictwem niskiem. Gromeka opisa t podró swoj, wy-

mieni! w opisie osoby, z któremi poufnie si znosi, i przytoczy

prowadzone z niemi poufne konferencye. Poczyniem ju potrzebne

kroki, aby otrzyma ten opis wydrukowany".

Hr. Tumowi, który w pierwszej chwili zdawa si by za-

chwycony pomysem zaprowadzenia alfabetu aciskiego w pisowni

ruskiej, brako odwagi w chwili stanowczej. Czy zachwiay go

podszepty ks. Szaszkiewicza. poparte wywolanemi z kraju pety-
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cyami, dla których duchowiestwo ruskie zbierao podpisy per fas

et nefas, czy sekretarz Jireczek widzc niepodobiestwo przeprowa-

dzenia swoich czeskich aspiracyi w zmianie pisowni ruskiej zmie-

ni opini i zniechci hr. Thuna do caego pomysu — do na

tern. e minister owiecenia zachwia si i stan, jak to w Austryi

zwykle bywa, w polowie drogi. W reskrypcie bowiem z 25. lipca

1859 przyzna suszno obawom hr. Gouchowskiego co do po-

stpów i celów russofilizmu i surowo zgani niewaciwe wystpie-

nie niektórych czonków komissyi (Litwinowicza i Kuziemskiego),

ale ostatecznie z obawy przed narzekaniami Rusinów zaniecha

pierwotnego planu i zatwierdzi tylko te wnioski Namiestnika,

które z inicjatywy dr. Czerkawskiego podniesione zostay do usta-

lenia ortografii ruskiej w ten sposób, aby zatamowa stopniowe

zblianie pisowni ruskiej do rossyjskiej. Hr. Gouchowski zakomu-

nikowa te decyzy starostom, którzy wobec agitacyi rozwinitej

przez duchowiestwo ruskie wT kraju, ju od pocztku w spraw

wtajemniczeni byli, w ten sposób, e projektowana reforma odro-

czona zostaje do chwili stosowniej szej, gdy praktyczno jej uznana

zostanie w koach ruskich. Komunikat ten by w kadym razie

potrzebny, bo zaznacza uznan przez rzd zgubno russofilskich

aspiracyi ze stanowiska interesów krajowych i pastwowych, oraz

potrze) >e poskramiania tych aspiracyi a tern samem zapobieg wy-

zyskaniu decyzyi ministeryalnej przez duchowiestwo ruskie w ten

sposób, jakgdyby skutek osignity jego petycyami stanowi sta-

nowcze zwycistwo polityki witojurskiej i bezwarunkow apro-

bat jej de, nie wyjmujc nawet russolstwa, przez rzd

centralny.

W caej tej sprawie odegra ks. Szaszkiewiez, jak widzielimy,

rol wybitn i ze swojem stanowiskiem urzdowem wcale nie-

zgodn. To te hr. Gouchowski w osobnej, ju w przededniu

swojego powoania na ministra stanu (4. sierpnia 1859) pisanej

relacyi odsoni przed hr. Thunem t akcy ks. Szaszkiewieza,

nazywajc j wprost „niegodn wysokiego urzdnika pastwowego",

bo przedstawiajc projekt rzdowy jako „zamach na samodzielny

rozwój ruskiej narodowoci w Galicyi* a rozwój ten znowu jako

„negacy planów wskrzeszenia niepodlegej 'Polski". W relacyi

swojej hr. Gouchowski mówi, e petycya czy memorya wywo-

any przez ks. Szaszkiewicza zawiera w swoim podburzajcym

texcie znamiona czynu, wprost podpadajcego pod ustaw karn.

Owiadczy dalej hr. Gouchowski. e nie chce ani instygowar

w tym kierunku, ani upomina si o satysfakcy za obraliwe
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ostpy memoryau. gdy czuje sic wyszym po nad takie napaci.

Poprzestaje tylko na zwróceniu uwagi rzdu na takie niegodne

postpowanie urzdnika pastwowego. Jeeli ju sani fakt, e lir.

Gouchowski wnoszc skarg tak ostra na ks. Szaszkiewicza mimo
to zrezygnowa z nalenej sobie satysfakcyi, wzbudza domys, e
w relacyi w pierwszym rzdzie chodzio o wytknicie lir T lamowi

odstpstwa od pierwotnie gorco forytowanego projektu alfabeto-

wego, to domys ten zmienia si niejako w oczywisto wobec

nastpujcego kocowego ustpu relacyi: „Waszej Excellencyi

wiadomo, jakiemi pogldami i zasadami kierowaem si w rozpra-

wach nad kwesty zaprowadzenia aciskiego alfabetu w jzyku

ruskim. Daleki od wszelkich maostkowych wzffledów ubocznych

miaem na myli niezbdne dla wzmocnienia jednoci pastwowej

cilejsze poczenie ywiou ruskiego, dotd jako obcy wystpuj-

cego, z organizmem innych szczepów ludowych monarchii i zasi-

lenie tego ywiou ywotniejszemi a istniejcemu porzdkowi

rzeczy wicej odpowiadajcemi czynnikami. Nie troszczc si

o poklask lub nagan chwilowo przodujcej partyi ruskiej, zwró-

ciem uwag na przyszo narodowoci i speniem zarazem obo-

wizek prawego obywatela pastwa i wiernego sugi Jego ces.

i król. Apostolskiej Moci, zwracajc uwag na obawy, jakie wzbu-

dzi musi utorowane ju przez ruskich literatów zlanie si intele-

ktualnego ycia Rusinów z intellektualnem yciem Rossyan. O y-
wotnoci popieranego przezeinnie projektu zaprowadzenia pisma

aciskiego w jzyku ruskim jestem tak silnie przekonany, e nie

wtpi, i w przyszoci zostanie urzeczywistniony, jeeli przed

upywem procesu rozwojowego ywio ruski nie stanie si cako-

wicie zdobycz dnoci russyfikacyjnej i nie odstrychnie si od

ycia austryackiej monarchii. Jeeliby to kiedy nastpio, to pozo-

staaby mi przynajmniej pocieszajca wiadomo, e zwróciem

uw7ag cesarskiego rzdu na groce niebezpieczestwo w chwili,

gdy ono mogo by jeszcze zaegnane, a zaród chybionego kie-

runku dawa si jeszcze wypleni". Pierwsza alternatywa, zapro-

wadzenia alfabetu aciskiego do pisma ruskiego, nie zicia si

dotd i zapewne ju nie zici. Czy mona to samo powiedzie o dru-

giej alternatywie, zapowiadajcej zgubny dla pastwa zalew russo-

filizmu? Co jednak adnej ju nie ulega wtpliwoci, to fakt, e
hr. Gouchowski by, jak to sam powyej zaznaczy, pierwszym

w Austryi mem stanu, który ostrzega przed russofilizniem

w Galicji.



192

Na wydaniu nowego planu i instrukeyi dla nauki jzyka ru-

skiego w szkoach skoczya sio cala akcya alfabetowa w ruskiej

sprawie. Wkrótce potem hr. Gouchowski znajdowa si ju w Wie-

dniu jako minister stanu. Dlaczego nie podj tej akeyi napowrót,

skoro wadza w caej peni spocza w jego rku? By moe, e
po upywie niejakiego czasu, po uspokojeniu si umysów, podnie-

conych w kraju agitacyami duchowiestwa ruskiego za wskazó-

wkami ks. Szaszkiewieza, stosunki byyby sic zoyy po tomu.

Ale na to czasu nie byo, bo ministerstwo hr. Gouchowskiego

trwao za krótko, eby mona byo doprowadzi do zamierzonego

celu spraw na razie pilniejsz i waniejsza dla kraju, sprawo je-

yka wykadowego w szkoach. Dla obu spraw era Schmerlingow-

ska bya fataln, dla pierwszej w wyszym stopniu ni dla drugiej,

l)o kwestya jzyka wykadowego doznaa tylko zwoki w pomyl-
nem zaatwieniu, kiedy tymczasem sprawa ruska w tym czasie

przebya taka nieszczsn ewolucy, e gdy potem hr. Gotichowski

powróci po raz drugi na stanowisko Namiestnika Galieyi, ów

„zaród chybionego kierunku", przed którym ostrzega hr. Thuna.

tak si rozwin, e o jego doszczetnem „wyplenieniu" ju mowy
nie byo, e trzeba sie ju byo liczy i ciko walczy z russofi-

lizmem i to nie w samym tylko zupenie przeze opanowTanym

zakresie jzykowym, lecz take na polu politycznem i kocielnem.

Wiadomo przecie, e w tym czasie russolilizm w Galieyi tak

wybuja, i popowstaniowe rzdy rossyjskie tutaj szukay i ztd

sprowadzay najdzielniejsze albo raczej najwstrtniejsze narzdzia

do russyfikacyi szkó w Królestwie i do stosowania prawosawia

w nieszczliwej Chem szczynie.

Skoromy zaszli ju tak daleko po za ramy tej pracy a wa-
ciwie po za lata t monografi objte, to ze wzgldu na oko-

liczno, e sprawa ruska nie zniknie ju z widowni caej póniej-

szej dziaalnoci hr. Gouchowskiego, powici jej musimy jeszcze

kilka uwag ogólnych.

Ruch narodowy ruski nie datuje si, jak to ju zaznaczylimy,

od r. 1848, ale program witojurski, który ruch ten w rozwoju

zachwaci a nawet chwilowo zupenie zaguszy, zeszed z posiewu

starej biurokracyi austryackiej i do niej przylgn w zupenoci.

Rada ruska, kolebka i warownia tego programu, sama go w ten

sposób scharakteryzowaa w memoryale wystosowanym do tronu

21. padziernika 1850, gdy chodzio o to, aby w dokonywa acem si

w tym czasie wielkiem dziele zupenej reorganizacyi wadz poli-

tycznych i sdowych w Galieyi wschodniej zaprowadzono jzyk
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ruski w urzdach a na razie przynajmniej obsadzano posady urz-

dowe wycznie lub przewanie Rusinami. W memoryale tym na-

pisaa Eada ruska, co nastpuje: „Wedug rónicy narodowoci

dziel si mieszkacy wschodniej Galicyi take pod wzgldem
przekona politycznych tak, e o ile kto mniej lub wicej prze-

chyla si na stron ruskiej lub polskiej narodowoci, o tyle take

oddany jest rzdowi cesarskiemu. Wszyscy nie nalecy do adnej

z tych dwóch narodowoci przyczyli si do ruskiej lub polskiej

stosownie do tego, czy stoj po stronie rzdu lub s mu przeciwni.

Na tej podstawie wytworzya sie i opiera opinia publiczna w Ga-

licyi".

Ale rzd dy do zaprowadzenia alfabetu aciskiego

w pimie niskiem i do zrównania kalendarzy a Rada ruska albo

raczej jej epigonowie nietylko nie poszli za rzdem, lecz owszem

urzdzili zacit propagand w kraju przeciw projektowi rzdowemu.

Ozy niema w tern niekonsekwencyi ? Niema jej wcale, jeeli

sic pojcie rzdu wemie w takiem znaczeniu, w jakiem je braa

Rada ruska, t. j. rzdu identycznego ze staro-austryackim syste-

mem biurokratycznym, dla którego pierwszem przykazaniem w Ga-

licyi byo tpienie polskoci jako synonimu spisku i zdrady stanu

a zniszczenie szlachty, jako jdra polskoci. Schmerlingowski sy-

stem, eldorado parlamentarne dla witojurstwa, nie by w swoich

liberalnych zasadach rzdzenia tak blizkim, tak pokrewnym staro-

austryackiemu biurokratyzmowi jak reakcyjny system Bachowski,

a jednak wanie za panowania ostatniego systemu witojurstwo

wystpio z najwiksz wojowniczoci. Jak to wytumaczy? Za

czasów Schmerlinga Namiestnikami Galicyi byli generaowie a za

czasów Bacha rzdy kraju spoczyway w rkach hr. Gouchow-
skiego, paraliujcych wrogie dla kraju zamachy reakcyjne.

W oczach Rady ruskiej byy to rzdy polskie ju dlatego, e ani

zgubienie polskoci ani zgniecenie szlachty wcale w program nie

wchodzio. W memoryale dopiero co przytoczonym Rada ruska

mówi to do otwarcie, bo uzasadniajc danie, aby Rusinami

obsadzono posady administracyjne i sdowe w Galicyi, zaczyna od

sów: „Skoro ju osobami polskiej narodowoci obsadzono tyle po-

sad a nawet najwysz posad polityczn" i t. d. Z tych sów
przebija znamienny rys charakterystyczny ruchu witojurskiego,

nienawi do polskoci, nienawi bezwzgldna i bezwarunkowa,

chociaby polsko czya si, jak w osobie hr. Gouchowskiego,

ze szczer lojalnoci wobec pastwa i tronu. Ta nienawi góruje

nad caym serwilizmem Rady ruskiej wobec rzdu, nawet nad

Agenor lir. Goluchowski. 13
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widocznym iuteresem materyalnym ludnoci ruskiej, jak si to

pokazao w przedstawionej na innem miejscu sprawie o dostarcze-

nie robotnika obszarom dworskim w czasie przemarszu wojsk ros-

syjskich do Wgier. Nie koczya si ta nienawi, jak w innych

wspóczesnych ruchach sowiaskich, mianowicie na Wgrzech
wobec madyaryzmu, na samej politycznej stronie antagonizmu za-

ognionego wród zamtu rewolucyjnego. Rada ruska i jej epigonowie

starali si owszem t nienawi utrwali i pogbi w czysto so-

cyalnym kierunku, na tle paszczynianem i serwitutowem („lisy

i pasowyska").

Ile szkód materyalnych i moralnych wyrzdzia krajowi ta

spucizna staro-austryackiego biurokratyzmu, to dopiero w przy-

szoci daoby si obliczy, gdyby zniky z widowni niedobitki

witojurstwa starej i nowej daty. Rachunek strat rozpocz po-

winniby wtedy przedewszystkiem ci szczerzy narodowcy ruscy,

którzy jeeli nie zapominaj o gównym celu ruchu narodowego,

o kulturnym rozwoju, widz dobrze, jak dalece w rezultatach osi-

gnitych pod tym wzgldem pozostali w t}
T
le za innemi szczepami

sowiaskiemi monarchii. Take i te szczepy przed laty kilkudzie-

siciu rozpoczynay prace od fundamentów narodowego bytu, ale

rozpoczynay j w imi ideaów narodowych i o ideaach tych

nie zapominay wród najgortszej rasowej walki z germanizmem

i madyaryzmem.

Koczymy na tern ogólne uwagi, bo w ramach naszego te-

matu rzecz o sprawie ruskiej zamkn moemy samem stwierdze-

niem faktu, e pierwszy hr. Gouchowski zdemaskowa ruch wie-

tojurski wobec rzdu centralnego i pierwszy ostrzega go przed

widmem russofilizmu.

>-D*C—^-
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Sprawy ekonomiczne.

Tre: Ekonomiczna sytuacya kraju przed przyjciem hr. Gouchowskiego

do steru. — Gospodarka biurokracyi sLaroaustryackiej. — Gód i wy-
padki kanibalizmu godowego po r. 1846. — Opowiadanie hr. Kalch-

berga. — Relacye cyrkularne o godzie. — Raport tarnowskiego

komendanta br. Wezlara do generaa Hammersteina. — Komisarze

godowi. — Podró br. Sali po okolicach godem nawiedzonych. —
Bezradna i bezadna pomoc publiczna. — Fundusze zapomogowe
i skadkowe. — Milionowa poyczka z gr.-wschodniego funduszu re-

ligijnego Bukowiny. — Sprowadzanie zboa z Morawy i lska na

rachunek dworów. — Zmiana sytuacyi za gubernatora hr. Stadiona.

—

Krytyka bdnej polityki ekonomicznej rzdu w okólniku hr. Sta-

diona. — Zasady tego okólnika co do pomocy publicznej. — Przy-

puszczalna inspiracya hr Gouchowskiego co do tej krytyki i zasad.

—

Skutki dorywczego zniesienia paszczyzny. — Pooenie szlachty.

—

Brak robotnika. — Upadek powagi wadzy wieckiej i duchownej

wobec ludu. — Wystpienie ministerstwa przeciw hr. Gouchowskie-

mu z powodu przynaglania gmin do dostarczenia robotników. — Re-

monstracya hr. Gouchowskiego i ponowienie zarzdze. — Zarz-

dzenia hr. Gouchowskiego z powodu grocego zniszczenia lasów

suebnociami obcionych. — Urgens o wykupno suebnoci. —
Petycya szlachty i przedstawienia hr. Gouchowskiego do Cesarza

w sprawie wykonania patentu paszczynianego. — Krytyka rozpo-

rzdze ministeryalnych w tern przedstawieniu. — Towarzystwo

kredytowe ziemskie. — Personal urzdniczy w chwili zniesienia

paszczyzny. — Czujno hr. Gouchowskiego nad szczegóami akcyi

serwitutowej. — Zdyskredytowanie indemnizacyi. — Zaliczki pa-
stwowe na indemnizacy. — Odmówienie zaliczek w razie darowa-

nia paszczyzny. — Geneza i charakter prawny tej darowizny. —
Zagodzenie nastpstw tej darowizny w praktyce. — Sprawa hr.

J3*
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Steckiego. — Zmarnowana sia robocza jako nastpstwo nieracyo-

nalnego dokonania reform agrarnych. — Niedostatek i gód w r.

1853. — Pomoc publiczna gmin. — Drogi i ciary kwaterunkowe
w czasie koncentracyi wojsk z powodu wojny wschodniej. — Me-

moryaly hr. Gouchowskiego do Cesarza w sprawach ekonomicznych

kraju. — Regulacya rzek. — Koleje elazne i drogi wicynalne. —
Ochrona propinacyi. — Organizacya gmin. — Komasacya gruntów. —
Ksigi gruntowe. — Sytuacya w Wiedniu. — Kopoty finansowe

pastwa. — »Dobrowolne« subskrypcye na poyczki pastwowe. —
Podwyszenie podatków. — Bemonstracye hr. Gouchowskiego

w tej sprawie i jego opinia o podatku domowym. — Ogólne uwagi.

W monografii obejmujcej cala dziaalno lir. Gouchow-
skiego, mianowicie trzykrotne rzdy w kraju, na rozdzia powi-
cony sprawom ekonomicznym zoy si materya bardzo obfity.

szeregiem stworzonych instytucyi i dokonanych urzdze w oczy

bijcy i dla kadego dostpny. W pracy niniejszej, obejmujcej

pierwszy okres rzdów hr. Gouchowskiego, ze sprawami ekono-

micznemi rzecz si ma podobnie jak z politycznemi, w cisem
togo sowa znaczeniu. Ogólna sytuacya pastwa i kraju bya w tym

(•kresie tak trudna, e i na tern polu nie mona byo myle o sa-

modzielnej akcyi w szerszym zakroju, o inieyatywie, wychodzcej

po za ramy wniosku w biurokratycznem tego sowa znaczeniu.,

czyli, mówic jzykiem urzdniczym, po za ramy ..szacownego

materyau", w znacznej czci skazanego na to, aby stanowi tylko

dekoracye archiwaln. Nie chcemy jednak przez to powiedzie, e
dla ekonomicznej doli kraju pierwszy okres rzdów hr. Gouchow-

skiego nie mia znaczenia tak wybitnego, jak w innych zakresach.

Dziaalno hr. Gouchowskiego na tern polu miaa owszem zna-

czenie bardzo doniose tak dla pooenia kraju w danej chwili jak

i dla jego przyszoci pod wzgldem ekonomicznym. Trzeba ja

jednak ocenia ze stanowiska, w ówczesnych stosunkach jedynie

susznego i trafnego, ze stanowiska negatywnej akcyi, polegajcej

na odwracaniu ciosów, które czy to z winy centralnego rzdu,

dziaajcego pod wpywem bdnej informacyi lub nawet nie bez

intencyi nieyczliwych, czy to za spraw ogólnych stosunków,

godziy w ciko skoatany organizm kraju, podkopyway jego

si odporn, ju w poprzednim smutnym i burzliwym okresie tak

ciko nadwtlon. Po czci tylko jak n. p. w sprawach funda-

cyjnych, które niejednokrotnie wypado wzi w obron nawet

wobec fiskusa — zawsze drapienego wedug aforyzmu starorzym-

skiego (fiscus semper rapax) — dziaalno hr. Gouchowskiego w tym

kierunku bya w swoim czasie powszechnie znana i uznawana.



197

Inne sprawy pokrywa taka sama ciemnica jak polityczna strono

dziaalnoci Namiestnika.

Jakiem byo pooenie ekonomiczne Galicyi w chwili objcia

rzdów przez hr. Grouchowskiego? Od tego pytania zacz naley,

bo sama odpowied najlepiej wykae, jakiem dobrodziejstwem byo
to dla kraju, e w drwili dla najkrytyczniejszej, losy postawiy

na naczelnem stanowisko obywatela znajcego sytuacy, a tein

samem trafnie oceniajcego donioso ju samej akcyi osaniajcej

i zapobiegawczej, akcyi w danej chwili niewdzicznej, bo nie

olniewajcej doraneini, dotykalnemi rezultatami, ale za to stano-

wicej wobec dzisiejszego pokolenia godny historycznego utrwale-

nia tytu do wdzicznoci.

Pooenie ekonomiczne Galicyi byo w dobie t prac objtej

tak smutne, e nawet przy dobieraniu najciemniejszych barw

w kreleniu ogólnego obrazu nie trzeba si obawia przesady. e
Galicya bya w rzdzie prowincyi austryackieh kopciuszkiem, trzy-

manym przez biurokracy starej daty na szarym kocu i wysuwa-

nym na pierwszy plan albo raczej w pierwszy ogie tylko wtedy,

gdy jak to historya ustawodawstwa cywilnego i karnego austry-

ackiego przykadami objania, chodzio o pole dowiadczalne,

o zrobienie takiego experymentu, jaki si robi na objtnych objektach

bada wiwisekcyjnych, to rzecz wiadoma, to komuna historyczny,

dzi ju niezaprzeczany naAvet przez centralistycznych epigonów

tej biurokracyi, lecz tylko w razie przypomnienia w solennej for-

mie, n. p. w Radzie pastwa, zaegnywany przez nich jak upiór

przez odwoywanie si do lojalnoci dzisiejszego pokolenia pol-

skiego.

Ale sam fakt, e Galicya bya w oczach biurokracyi staro-

austryackiej kopciuszkiem pomidzy innemi krajami pastwa, jeszcze

niedostatecznie okrela rozpaezliwoe pooenia. Jeeliby bowiem

wszystkie inne prowineye doznaway byy na sobie dobrodziej stwr

racjonalnej i troskliwej administracji, to kopciuszek-Galicya mo-

gaby tylko ali si, e bya wtedy upoledzona co do miary tych

dobrodziejstw, e jej byo gorzej albo mniej dobrze, ni innym

krajom. Tymczasem rzecz si tak ma, e wszystkim prowineyom

austryackim byo le, nawet bardzo le, zwaszcza w okresie bez-

porednio poprzedzajcym rewolucye z r. 1848, za owych pamit-

nych czasów cesarza Franciszka, kiedy to indolencya administracyi

pastwowej, postpujcej niejako wedug maxyrny sit quia fuit,

nietylko pozostawiaa wszystko odogiem, lecz nawet paraliowaa

wszelk mielsz akcy lub inicjatyw, dobywajc si z ona sa-
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mego spoeczestwa. W takiem przedstawieniu sytuacji przedrewo-

lucyjnej dzi zgodni s wszyscy historycy austryaccy. To te

w kadem gbszem badaniu stosunków, które w naturalnym roz-

woju doprowadzi musiay do kataklizmu i rzeczywicie doprowa-

dziy do wybuchu rewolucyjnego, nieudolno staro-austrjackiego

systemu biurokratycznego szczególnie w zakresie stosunków finan-

sowych i ekonomicznych wymieniana jest w pierwszym rzdzie

miedzy przyczynami katastrofy lub nawet wysuwana bywa na

pierwszy plan przed innemi l
).

System Metternichowski wr innych prowincjach austryackich

wiód do prostracyi w yciu politycznem i umysowem, ale zreszt

zachowywa dno cile konserwatywn nawet w stosunkach

poddaczych, ograniczajc pod tym wzgldem reformy tylko do

takiej miary ulg, jakiej wymagay niedajce si ju doszcztnie

wypleni tradycye józefiskie i wzgldy humanitarne. W Galicyi

natomiast w tym dla stosunków7 ekonomicznych i spoecznych

kraju rolniczego najwaniejszym dziale administracyi dno kon-

serwatywna objawiaa si tylko na pozór i o tyle, o ile nie chciano

stworzy precedensu niebezpiecznego dla innych prowincji, fer-

mentu, któryby móg dziaa po za obrbem Galicyi. W gruncie

rzeczy natomiast rozwin si na tern polu w Galicyi system z po-

zorów tylko konserwatywny a wr ostatecznych konsekw7encyach

i celach radykalny, niemal anarchiczny. Skoro bowiem uznano

Galicye za ognisko wiecznych spisków i knowa rewolucyjnych,

polsko za inkarnacy ducha rewolucyjnego a szlacht za rdze
polskoci, biurokracja postpujca wT duchu systemu Metternichow-

skiego uwaaa za swój wity obowizek utrzymywanie stosunków

midzy wocianami a dziedzicami w stanie cigego powanienia

i podranienia. e to wiodo do podkopania bytu materyalnego

szlachty, to rzecz naturalna, to przewidywano i tego sobie yczono

w sferach Kriegowr skiej biurokracji. Ale e wobec cisej cznoci
doli obu stron wynikn ztd musi wT konsekwencji take upadek

materyalny wociastwa i e — co gorsza — takie systematyczne

podkopywanie bytu i powagi dziedziców w ówczesnym ustroju

patrymonialnym czy si musi nierozdzielnie z podkopywaniem

powragi najniszej w tym ustroju, wic dla porzdku spoecznego

najwaniejszej wadzy, tego krótkowidzaca czy zalepiona w swojej

nienawici biurokracya gubernialna i cyrkularna dostrzedz nie

*) N. p. w dziele A. Springera: Geschichte Oeserreichs

seit dem Wiener Frieden 1809. (T. I.).
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moga, czy nie cli ciaa. Ockna sic dopiero po katastrofie r. 1846,

gdy bezsilna wobec rozpasanych band rozbójniczych Szeli, Korygi

i t. p. nie moga obroni ani wasnej ani prawa powagi a ndza
po wsiach zachodniej Galicyi panujca dosza do tego stopnia, e
nietylko ludzie marli z godu po drogach publicznych, lecz nawet

skonstatowano w kraju — horribile dicu w poowie XIX. stule-

cia — wypadki kanibalizmu!

Jeden taki wypadek zosta urzedownie stwierdzony a by
tak groz przejmujcy w swoich szczegóach, e go nawet w aktach

ani ukry ani upikszy nie próbowano. Wydarzy on si we wT

si

Meszna szlachecka koo Tuchowa w lutym 1847. W jednym domu
wociaskim dziecko umaro z godu a rodzestwo jego byo tak

wygodniae, e rzucio si na trupa i poaro go w sposób zwie-

rzcy. Starosta tarnowski doniós o tern (23. lutego 1847) guber-

nium lwowskiemu i przedstawi przytem stan caego obwodu w tak

ponurem wietle, e mona si byo obawia najdzikszych excesów

ze strony zgodniaej ludnoci. Dorana pomoc, któr starosta

z funduszów rzdowych i z rekwizycyi w wyludnionych i po rzezi

jeszcze niezagospodanwanych dworów wydoby, tona jak kropla

wody w tern morzu ndzy. Jeszcze wr cztery miesice po powyszej

relacyi (22. czerwca 1847) pisa starosta tarnowski do guberni um,

e wygodzeni ludzie ze w7 si wlok si o resztkach si do miasta

i gin po drodze, zanim si pomocy doczekaj.

Dalsze wypadki kanibalizmu godowego, który opar si

o sdy, stwierdza br. Kalchberg, wT tych czasach generalny dy-

rektor lsko- galicyjskich dóbr arcyksicych, potem prezydent

rzdu krajowego na lsku a wreszcie wiceprezydent Namiestni-

ctwa lwowskiego. „Gdy raz speniajc mój obowizek urzdowy —
pisze br. Kalchberg w swoich pamitnikach J

) — zwiedzaem pro-

wincyonalny zakad karny we Lwowie, przedstawiono mi chopaka

okoo 18 letniego. By to blondyn, doskonale wygldajcy, o a-
godnym wyrazie twarzy, dobrze zbudowany i jak si zdawao take

umysowo nieupoledzony. W zachowaniu swojem nie by ani

skryty, ani krnbrny lub gwatowny. W wizieniu zachowanie si

jego byo nienaganne. Zapytaem tego chopaka, jak zbrodni

popeni, i otrzymaem od niego odpowied, e wr roku godowym
(1847), gdy jako pastuch strzeg byda gminy w polu, zarn

*) Dr. Joseph Freiherr von Kalchberg: Mein politisches

GlaitbensbeJccnrttnins in Gedenltblattern ans einer achtzigjahrigen

Pilgerfahr. — Leipzig 1881. — Str. 306 i n.
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swojego czteroletniego brata, ciao jego pokraja' w kawaki, cz-

ciowo upiek i zjad potem ... W Sdowej Wiszni matka upieka

swoje dziecko i próbowaa je zje, ale ciao wydao si jej zbyt

sodkie. Ta kobieta umara w wizieniu, a sdz i spodziewam sio,

e nie bya umysowo zdrow".

Pod wzgldem grozy granicz z kanibalizmem dalsze przy-

kady podane przez br. Kalchberga : „Pewna matka zaniosa

swoj siedmioletni córeczk do trupiarni i nie chciaa jej ztamtd

zabra do domu, bo skoro i tam musiaaby umrze, to lepiej dla

niej, jeeli skoczy w trupiarni na ziemi powiconej . . . Spotka-

em raz jadcego wozem chopaka, który siedzia na trumnie

i gwizdajc wesoo popdza konie. Zapytaem go, co te w tru-

mnie wiezie? Moj matk — odpowiedzia — któr gód zabi. Po

tej odpowiedzi zacz dalej gwizda". Z pamitników br. Kalch-

berga monaby jeszcze przytoczy cay szereg szczegóów groz

przejmujcych, n. p. opowiadanie o trupach niepogrzebanych, które

w podróy swojej spotyka na drogach w ywieckiem i Wadowie-

kiem, o ludziach z godu po drodze gincych i t. d.

Ale wracamy do róda archiwalnego, które ju i bez ogl-

dania si na inne wiadectwa informacyjne zawiera a nadto wiele

materyau do skrelenia obrazu ekonomicznej sytuacyi kraju przed

przyjciem hr. Gouchowskiego do steru rzdów krajowych.

O tym samym czasie (1847) otrzymao gubernium galicyjskie

z powiatów zachodnich, mianowicie z Wadowickiego, cay szereg

zatrwaajcych relacyi. Z Makowa doniesiono, e tumy ludzi wy-

godzonych zalegaj drogi do miasta i ulice w miecie, e sabsi

umieraj z godu tak licznie, i trupy le na cmentarzu caemi

dniami niepogrzebane. Dopiero za interwency wadzy zaczto

wapnem zasypywa i grzeba trupy a tymczasem wybuchy róne

choroby i epidemie, dokoa ludno dziesitkujce. Z Owicimia

stra skarbowa doniosa w lipcu 1847, e ludno godem dotknita

burzy si i chce samowadnie zamkn wywóz zboa. Pruscy y-
dzi wyzyskiwali to pooenie ludnoci i sprzedawali korzec zboa

po 2o—40 zr., co oczywicie tylko najzamoniejsi mogli sobie po-

zwoli. W Biaej gód, wywoany brakiem zboa w szeregach ro-

botniczych, zwikszajcych si nieustannie napywem obcych

indywiduów do pracy, wywoa zastój w caym przemyle i spro-

wadzi tak niepokojcy stan bezpieczestwa publicznego, e ludno
miejscowa ju nie do gubernium, lecz wprost do cesarza udaa si

z petyey bagaln. e gód, w ogóle niedostatek, nie dawa sie

zlokalizowa, e w7 miar wyczerpywania si skromnych zapasów
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zboa, posuwa si dalej ku wschodniej czci kraju, gdzie i bez

tego obawiano sie cikiego przednówku, to rzecz naturalna.~
e x o i

Wszystkich relacyi godowyeh przytacza nie bdziemy, bo

s monotonne w powtarzaniu skarg na gód, epidemie i wynika-

jce ztd symptomy anarchistycznego nastroju umysów wród
zrozpaczonej i do wszelkich naduy gotowej ludnoci. Cay gruby

fascyku stanowi te relacye i tworz niejako pendant do relacyi

z poprzedniego roku o rabacyi. Byo to bowiem naturalnem na-

stpstwem wypadków r. 1846. e wanie tam, gdzie dwory zrabo-

wano i gdzie wskutek tego gospodarstwo dworskie popado w za-

stój, zapanowaa najwiksza ndza pomidzy ludnoci wiejska,

pozbawion pomocy od dziedzica. Ludno bya nadto tak zde-

moralizowana, e niedola nie wzbudzaa w niej alu i skruchy,

lecz przeciwnie dz ponownego pofolgowania dzikim instynktom.

Wpojone przez biurokracy Kriegowsk w umysy chopskie mnie-

manie, e szlachta jest sprawczyni wszelkiego nieszczcia chop-

skiego wic i godu obecnego, znalazo odgos ywy w okolicach

osawionych rabacy. Opowiadano tam sobie, e panowie znowu

si buntowa zaczynaj, e zmawiaj sie na chopów i powtarzaj

sobie piosnk: ..Od Krakowa do Tarnowa nie zostanie chopska

gowa". W obwodzie Tarnowskim wydarzyy sie te rzeczywicie

takie niepokojce wypadki rabunków i napadów, e komendant

tarnowski br. Wezlar widzia si spowodowanym zaalarmowa ra-

portem swoim br. Hammersteina, który chocia pewnie nie aowa
szlachcie wszelkich udrcze, zwróci si ze swojej strony do gu-

bernium z powan retieksy. Wadza wojskowa w wasnym inte-

resie musiaa si wda w stan rzeczy, bo moga przewidywa, e
w razie pogorszenia si stosunków na ni spadnie caa odpowie-

dzialno za utrzymanie porzdku. W tym czasie bowiem caa po-

waga wadz administracyjnych w zachodniej Gralieyi tak bya

podkopana wypadkami r. 1846, mianowicie dwuznacznym ub
wprost niegodnym wadzy stosunkiem jej organów do hersztów

rabacyjnych, e komisarze cyrkularni nie mogli ju bynaj mniej

wywiera dawnego nacisku. To te ogldano si nie tyle na cyr-

kuy, ile na si zbrojn, a jeden z obywateli (Tytus Bobrowski

z k dolnych) czujc si zagroonym ze strony chopstwa, nie-

dostatkiem na przednówku dotknitego, zaniecha pacenia podat-

ków i zwróci si do wadzy z prob, aby wysano do niego

wojskowa asYstencye na eazekucye zalegoci

!

Gubernium lwowskie ju w marcu 184? ustanowio osobnych

..komisarzy godowych" { Xothsfands- Comissare) z grona polityez-
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nych, oiiejskich i dominikalnyeh urzdników dla zbadania i utrzy-

mywania ewidencji gmin i osób niedostatkiem dotknitych.

W czerwcu 1847 wysiao gubernium radc swojego Sal do za-

chodniej Galicyi dla naocznego przekonania si o stanie rzeczy.

Relacya tego delegata z objazdu potwierdzia najpospniejsze obrazy

ndzy, skrelone przedtem przez inne organa. Wedug tej relacyi,

w Wadowickim obwodzie ludzie z godu i chorób padaj po dro-

gach i umieraj. W jednej wsi szeciu ludzi godnych zgosio sie

do roboty, ale wszyscy pomarli, zanim wzili si do pracy. Iny-

nier Kutschera zapewni Sale, e w jego rejonie robót publicznych

jeden dzie nie minie, eby nie umar przynajmniej jeden robot-

nik. „W mojej podróy — dodaje Sala — znalazem w ywcu
w samem miecie, w rowie przydronym, kobiet umierajc.

W powrocie z Suchy do Wadowic dowiedziaem si, e na ulicy

znaleziono okryte achmanami zwoki trzech ludzi nieznajomych".

Czy ci „komisarze godowi" policzyli przynajmniej wszystkie

oliary godu i chorób z drugiej poowy r. 1846 i z r. 1847?

Niema w aktach gubornialnyeh ladu dziaalnoci tych organów,

niema take takiego zestawienia rozmiarów niedostatku i jego ofiar

w poszczególnych obwodach, eby mona sobie wytworzy obraz

caoci. Ni* 1 byo wtedy prasy i reporterów w dzisiejszem tego

sowa znaczeniu, wiec nie ma nawet nieoficYalnego materyau do

takiego obrazu. Jak dorywczemi byy wszystkie cyrkularne relacye

godowe, tak dorywcz, rozbit, wszelkiego planu i systematycznego

rozkadu pozbawion bya akcya ratunkowa ówczesnego guber-

nium. Czerpano fundusze, zkd ich tylko zaczerpn mona byo.

rozdawano je pomidzy ludno zgodnia bez planu i bez rachuby,

aby tylko zaegna niebezpieczestwo rozpaczliwego wybuchu

dzikich instynktów chopskich, które teraz zwróciyby si byy ju
nie przeciw dworom opustoszaym i obrabowanym, lecz przeciw

klasie posiadajcej w ogóle, a moe i przeciw opiekuczej wadzy.

Za wszelk cen trzeba byo zaegna to niebezpieczestwo, skoro

sie niedawno wmówio w Europ, e chop rabujcy dwory i mor-

dujcy szlacht w roku poprzednim by nie zbrodniarzem lecz

przedstawicielem lojalnoci, filarem i stróem porzdku, e okru-

ciestwa przeze popenione a mimo wszelkich kamliwych relacyi

zatai si niedajce, byy w najgorszym razie tylko odwetem za

ucisk szlachty.

Na tak bezradn i bezadn pomoc publiczn, któr biuro-

kracya austryacka stworzya zgubny dla przyszoci precedens,

wzbudzajc w ludnoci wiejskiej mniemanie, e bez wasnej zapo-
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biegliwoci i przezornoci w cikich czasach zawsze liczy' moe
na podobne wsparcie, posza w jednym roku (1846/7) suma na

ówczesne czasy ogromna. Rzd wydal bowiem krocie z funduszu

zapomogowego (krajowego) i z funduszów pastwowych, wliczajc

w nie take fundusz skadkowy w calem pastwie uzbierany. Gdy

to wszystko nie wystarczyo, wzi rzd na bezprocentowe poyczki

dla wocian milion zr. z grecko-wschodniego funduszu religij-

nego Bukowiny, wkadajc na kraj obowizek spacania odsetków.

Zboe sprowadzano z Morawy i lska a rozdawano je miedzy

wocian bez obowizku zwrotu lub spaty, bo uczyniono to w rze-

komo w zastpstwie dworów, wic na nie ten obowizek przerzu-

cono. W tym pomyle doprowadzony zosta przez biurokracye sy-

stem niszczenia szlachty do punktu kulminacyjnego. Xie osonia

bowiem dworów przed mordami i rabunkami, nie chciaa i nie

bya nawet w stanie zabezpieczy dworom wiadcze paszczy-

nianych, potrzebnych do jakiej takiej uprawy pola, wic do ja-

kiego takiego wypenienia szpichlerzy, z którego wocianin czerpa

pomoc w razie potrzeby, ale bez skrupuów i bez ogldania si na

upadek gospodarstw szlacheckich obciya te same dwory obo-

wizkiem zapomogowym w takim stopniu, e tego nawet w cza-

sach tak anormalnych uzasadni niepodobna.

Mimochodem zaznacz tutaj wypada, e skutki tej bezradnej

i bezadnej akcyi zapomogowej z r. 1846/7 przypomniay si kra-

jowi jeszcze po upywie caej wierci wieku. Wadze skarbowe

bowiem wywloky w r. 1872 bezadne i sprawdzi sie ju nie da-

jce rachunki zwrotnych zapomóg z r. 1846/7 i przystpiy do przy-

musowego cigania od wocian zalegoci, które dosigay kro-

ciowej wysokoci. Spraw t poruszono w Sejmie kilkakrotnie

najpierw w formie interpelacyi a potem petycyami gmin zagroo-

nych egzekuey, wreszcie uchwaami sejmowemi. Hr. Gouchowski

za trzeciego ju Namiestnikowstwa zatar ten lad grzechów starej

biurokracyi, gdy zasystowa egzekucye a potem wyjedna (w r.

1874) najwysze postanowienie, zarzdzajce odpisanie egzekwowa-

nych zalegoci.

Wracamy do r. 1847. W chwili objcia rzdów przez Fran-

ciszka hr. Stadiona, w jesieni, pooenie obwodów, w których na

przednówku gód si sroyl, byo o tyle lepsze, e zbiory niele

wypady i na razie zboa nie brako. Byo ono jednak zawsze

jeszcze bardzo drogie nietylko w zachodniej Galicyi, lecz take

i na ssiednim lsku. Zachodzia wic obawa, e polepszenie sy*

tnacyi bdzie tylko chwilowe a na przednówku powtórz si nie-
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dawne groz przejmujce sceny mierci godowej i epidemie. Hr.

Stadion w pogldach swoich wyszy nad cay wspóczesny wiat

biurokratyczny Austryi, odrazu zoryentowa si w sytuacyi, spo-

strzeg biedy popenione w poprzedniej akcyi ratunkowej rzdu.

Za trafnem zoryentowaniem si poszy trafne dyspozycye co do

dalszego programu dziaania.

Kiedy si dzi czyta wszystkie ówczesne dyspozycye hr. Sta-

diona, zawarte w trafnych okólnikach do cyrkuów i w odezwach

do ordynaryatów, nasuwa si pytanie, dlaczego wtedy i póniej

przy odgadywaniu tytuów hr. Gouchowskiego do szczególnych

wzgldów hr. Stadiona i przy zastanawianiu si nad tern, kiedy

i czem lir. Grouchowski móg wzbudzi w hr. Stadionie takie

uznanie dla swojego talentu administracyjnego, e go zaleca na

gubernatora zaraz po swojeni ustpieniu— dlaczego wszyscy szukali

wyjanienia wrzekomej zagadki tak bdnie, jak widzielimy, w kwestyi

ruskiej, a nie tani wanie, gdzie, jak w sprawie niniejszej, jak

w ogóle we wszystkich dobremi intencyami kierowanych krokach

hr. Stadiona, domys ten byby najtrafniejszy? Hr. Stadion móg
bowiem z wasnej bystrej obsenvacyi spostrzedz i oceni dotych-

czasowe bdne postpowanie wadz w sprawie godowej, ale eby
niejako z wasnej intuicyi, w pierwszych zaraz miesicach swoich

rzdów, wpad na tak szczliwe rodki i pomysy, jakie zawarte

s w wydanych rozporzdzeniach prezydyum gubernialnego, to ju
w kadym razie trudniej przypuci. Jeeli za istotnie szuka

wtedy trafnej informacyi i dobrej rady, to pod tym wzgldem
nie móg polega zupenie na swoim szefie prezydyalnym i nie-

odstpnym towarzyszu, radcy gubernialnym Oettlu. Oettel bowiem

wraz z nowym gubernatorem wieo przeniesiony z Tryestu, zna

kraj i jego stosunki jeszcze mniej, ni inni przed nim do Galicyi

sprowadzeni niemieccy biurokraci, mniej nawet ni sam hr. Sta-

dion, który przedtem czas jaki bawi w kraju jako mody urz-

dnik gubernialny i cyrkularny. Czy nie nasmva si wic domys,

e wpyw hr. Gouchowskiego przebija w reskryptach hr. Stadiona.

zawierajcych takie n. p. ustpy: „Uy si majce rodki (po-

mocy rzdowej) nie powinny osabia dbaoci jednostek o zaspo-

kojenie potrzeb, co w Galicyi dotd tak czsto zdarzao si przez

przechodzce wszelk suszn miar zobowizywanie dominiów do

wspierania poddanych" . . . „Nieurodzaj przyspieszy tylko wybuch

godu, ale nie jest waciw przyczyn nieszczcia. Ley ona

w nieprawnem dzieleniu gruntów i w osiedlaniu si wielu rodzin

na gruntach niewystarczajcych do ich wyywienia, wskutek czego
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powstao zaludnienie, przerastajce siy produkcyjne kraju. Powód

tego niepomylnego stanu rzeczy tkwi dalej w tein, e nieogldnie

dopuszczono do wzrostu tej dysproporcyi pomidzy zaludnieniem

a siami kraju nie postarawszy si o rodki uchylenia zego. Xi*'

postarano si mianowicie wcale o to, aby przez krzewienie prze-

mysu lub przez inne wyzyskanie zbdnych si rodki utrzymania

zostay pomnoone, nie uczyniono nic w tym kierunku, aby wpy-
n na moralna stron ludu, wydoby go z apatyi i lenistwa a za-

razem zwróci uwag na wasne siy i rodki pomocy, utrzymania

i zabezpieczenia przed nieszczciem. Jakkolwiek jestto rzecz smu-

tna, naley przyzna i wypowiedzie, e pokutujemy za grzechy

zaniechania z czasów dawniejszych a skutki dawnej obojtnoci

i niedbaoci na nas teraz spadaj".

Zarzutu, e staro - austryacka biurokracya Galicy traktowaa

po macoszemu, e j wyzyskiwaa nie dbajc wcale o normalny

rozwój kraju, wyposaonego tylu przyrodzonemi warunkami roz-

kwitu, nie odparto dotd nigdy z przeciwnej strony datami i ar-

gumentami rzeczowemi. Natomiast twierdzenie, e Galicya jest

„krajem biernym", niejako pasoytem w rzdzie innych kwitn-

cych prowincyi pastwa, powtarza si co chwila w formie pewnika,

którego wrzekoma oczywisto zwalnia od przytaczania dat i dowo-

dów konkretnych. Godzi si zatem stwierdzi z aktu urzdowego —
in aetcrnam rei memoriam — e powysze oskarenie staro-austry-

ackiej biurokracyi podniesione zostao na schyku jej panowania

nie przez Polaka, lecz z jej ona, przez najwyszego jej naczelnika

w Galicy i, e dalej oskarenie to podniesione zostao przy takiej

sposobnoci i w takiej formie, i gdyby nawet owa wrzekoma

„bierno" ekonomiczna Galicyi miaa by jeszcze dotd rzeczywi-

cie faktem niezawodnym, przytaczanie tego faktu stanowioby

wanie tylko poparcie i zaostrzenie powyszego oskarenia.

Ju w styczniu r. 1848 hr. Stadion powzi z raportów

otrzymanych od starostów przekonanie, e ludno wiejska, zwasz-

cza w zachodniej czci kraju, zagroona bdzie znowu niedostat-

kiem w porze przednówku. Gdyby nie zaszy byy pamitne wy-

padki marcowe, które kres pooyy rzdom tego gubernatora, i
—

co waniejsza — trosk o sprawy ekonomiczne zepchny na szary

koniec spraw publicznych, Galicya byaby si. moe doczekaa

pierwszej od czasu przyczenia do Austryi uczciwiej i racyonalnej

rzdowej akcyi ratunkowej. Program tej akcyi by ju uoony
i zakomunikowany cyrkuom 6. stycznia 1848 w obszernym re-

skrypcie, któryby raczej memoryaem nazwa naleao a w którym
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na czele postawiona zostaa konieczno zerwania z dotychczasow

metod ratowania ludnoci wiejskiej kosztem szlachty, darowiznami

z jej kieszeni, za czem w konsekwencyi zawsze pój musiao obu-

dzenie w tej ludnoci przekonania, e sama o sobie myle nie

potrzebuje. „Wszyscy prawie starostowie — pisze lir. Stadion

w tym reskrypcie — zgadzaj si na to, e dotychczasowy sposób

ratowania ludnoci zapomogami, udzielanemi jej bezporednio przez

dwory lub w ich zastpstwie i za ich porczeniem przez pastwo,

sprowadzi wicej zego ni dobrego. Wprawdzie zaradzono w ten

sposób chwilowo potrzebom, ale za to przyzwyczajono ludno do

spuszczania si na obc pomoc bez wasnego przyczynienia si, do

uwaania wasnego zarobkowania na zdobycie rodków utrzymania

za rzecz niewygodn i zbdn. Mniemanie, e dziedzic lub admi-

nistracya pastwowa musi wspiera poddanych, skania nawet za-

moniejszych posiadaczy gruntów do tego, e zbiory swoje jaknaj-

predzej konsumuj lub pozbywaj, aby na równi z biednymi bra
udzia w tej zapomodze, atwo uzyska si dajcej a co do zwrotu

w dalek przyszo odroczonej. Zachodzi nieodzowna konieczno

uchylenia tych naduy zapomogowych, które dwory i pastwo
obciaj po nad prawo i suszno, poddanych demoralizuj a nie-

dostatek niejako powoli uwieczniaj. . . Zreszt zepchnicie obowizku

wspierania poddanych zboem na zasiew w caoci na dwory by-

oby niesusznem i w wielu wypadkach niewykonalnem. Dwory

bowiem zostay nadmiernem wspieraniem poddanych w latach

niedostatku same wyczerpane a obecnie take musz niezdolnym

do pracy dostarcza zarobku i utrzymania".

Starostowie we wnioskach swoich co do akcyi ratunkowej po-

stpowali szlakiem przez biurokracy udeptanym, wic zaczynali je

od tego i koczyli na tern, co dotd uchodzio za urzdowy dogmat

w zakresie polityki ekonomicznej, t. j. formuowali swoje propozy-

cye w ten sposób, aby za jednym zamachem szlachta bya dalej

podkopywana w swoim bycie a poddany jej kosztem ale pod firm

rzdow otrzymywa darowizny. Tym duchem tchny te gówne
wnioski cyrkularne, mianowicie projekt wzbronienia produkcyi

wódki z ziemniaków i zboa, oraz projekt zawieszenia paszczyzny

na czas niedostatku, aby ludno wiejska za robot w polu otrzy-

mywaa cakowit zapat. Pierwszy projekt nazwa lir. Stadion

w swoim reskrypcie „rodkiem za nadto wkraczajcym w7 zakres

wolnej dyspozycyi wasnoci i w przemysowo-rolnicze stosunki"

a o drugim wydal decyzy, e „jest niedopuszczalny", o ile chodzi

o naoenie takiej ofiary jako obowizku dworów a nie o zalecenie
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tylko tej myli dobrowolnej umowie miedzy dworami a poddanymi.

„Pominwszy bowiem inne wtpliwoci — mówi hr. Stadion

w swoim reskrypcie — zway naley, e tylko nieliczne dwory

rozporzdzaj takim zapasem gotówki, aby mogy zrzec sie bez-

patnej robocizny na kilka miesicy i paci gotówk za wszystkie

roboty".

Po uchyleniu tych wniosków hr. Stadion pooy nacisk na

szereg propozycyi dodatnich, które jak n. p. staranie o otwarcie

nowych róde zarobku przez rozpoczcie potrzebnych lub poy-

tecznych robót publicznych kosztem gmin, dworów, kraju i pa-
stwa (budowy dróg, melioracyi i t. p.), oywienie istniejcych

gazi przemysu domowego i otwarcia dla ich produktów nowrych

dróg zbytu (n. p. dla pótna w zakadach karnych i w wojsku),

bezpatne dostarczanie soli, zorganizowanie cisej opieki gmin nad

ubogimi, i t. d., stay si staemi postulatami take we wszystkich

póniejszych akcyach ratunkowych w7 czasach niedostatku. Nieza-

lenie od tego programu na przyszo zakrojonego poleci hr.

Stadion starostom i ordy naryatom odpowiednie pouczanie gmin

w duchu swoich pogldów a dominia upowani do zabierania

u lekkomylnych gospodarzy i przechowywania czci zboa, potrze-

bnej na wyywienie i na zasiew, wiec niejako do wzicia lekko-

mylnych poddanych w kuratel.

Ozy w tern tak niezwykem w austryackim wiecie biurokra-

tycznym ujciu si za szlacht, dotd systematycznie przecian,

nawet podkopywan w swoim bycie na rzecz ludnoci wocia-
skiej przez rzd kokietowanej, przebija wpyw hr. Gouchowskiego

na plany i decyzye hr. Stadiona, czy mianowicie znany z pierw-

szego rozdziau memorya hr. Gouchowskiego w sprawie zniesienia

paszczyzny wpyn na pogldy hr. Stadiona w zakresie polityki

ekonomicznej wobec kraju, ten domys podnosimy i pozostawiamy

w formie samego pytania, chocia dla twierdzcej odpowie-

dzi pewnie nie brakoby podstawy. Hr. Stadion bowiem w pierw-

szym, dobremi dla kraju intencyami oywionym okresie rzdówT

swoich, zajmowa sie gównie spraw uregulowania paszczyzny

i w tym celu bardzo troskliwie rozglda si za ródami trafnych

informacyi o stosunkach wiejskich. Hr. Gouchowski uczestniczy

we wszystkich konferencyach przez hr. Stadiona dla tej sprawy

zwoywanych, wic sposobno do wywarcia takiego wpywu na-

strczaa si na kadym kroku. A zreszt w paszczynianych

aktach gubernium znajduj si take wasnorczne referaty hr.

Stadiona, a kto tylko po r. 1846 referowa w gubernium cokolwiek
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w sprawie uregulowania czy zniesienia paszczyzny, z wspomnia-

nym ni emory alem lir. Gouchowskiego koniecznie i dokadnie mu-

sia si zapozna.

Po tym przelotnym przebysku lepszej polityki ekonomicznej

rzdu wobec kraju, nastpia niebawem zawierucha polityczna,

która postawia Gralicy nad brzegiem przepaci. Marcowe wypadki

r. 1848 poróniy polskie spoeczestwo z lir. Stadionem, który

zraony bezskutecznoci swoich prób pacyfikacyjnyeh wobec y-
wioów ruchu, zaniepokojony szalonym pdem anarchii w calem

pastwie i pozostawiony bez wszelkich instrukcyi przez rzd cen-

tralny, straci niejako kontenans polityczny i da sie zepchn
napowrót na tory staro-austryackiej polityki biurokratycznej. Hydra

tej polityki podniosa eb najpierw na prowincyi, gdy propaganda

za darowaniem paszczyzny zagraa zacza najwaniejszej zasadzie

dawnego systemu rzdzenia, podtrzymywaniu rozterki miedzy gmin
a dworem. W chorobliwej ju, jak si póniej pokazao, draliwo-

ci swojej hr. Stadion czu sie odepchnitym przez szlacht i cale

spoeczestwo polskie, podj z nim walk na tle paszczynianem

a w walce tej szed za podszeptami narzucajcej mu si ze swo-

jemi usugami ruskiej Eady narodowej, która w caej jego karye-

rze politycznej nietylko w Galicyi lecz i w pastwie odegraa rol

zego ducha. Kiedy wreszcie w czerwcu 1848 hr. Stadion cicha-

czem Lwów opuszcza, aby na wTezw7anie otrzymane od dworu

w Insbrucku bawicego jawi si tam dla objcia daleko waniej-

szej missyi politycznej, Galicya zorzeczya gubernatorowi, którego

pierwsze kroki w kraju zdaway si jej take i pod wzgldem eko-

nomicznym zapowiada lepsz dol, który te rzeczywicie zdawa

si by powoanym do zagojenia ran spoecznych, w r. 1846 Ga-

licji przez biurokracy austryack zadanych.

Na obciony wobec Galicyi grzechami politycznenii rachu-

nek hr. Stadiona idzie take dorywcze, wcale nieprzygotowane

przez wadze administracyjne, jakby dla spotgowania chaosu

i anarchii dokonane zniesienie paszczyzny w kwietniu 1848.

Demon biurokracyi austryackiej sprawi, e owa wielka reforma

spoeczna, o które stany galicyjskie od kilku lat si upominay

u rzdu z wasnej, czystemi intencyami dyktowanej inicyatywy,

której od pierwszej chwili ruchów r. 184S szlachta sama równie

za spraw czystych intencyi i bezinteresownie od razu, drog do-

browolnej ofiary, dokona usiowaa a tylko oporem przez rzd

stawianym od tego powstrzymywana bya, e ta wanie reforma

w chwili ziszczenia przez wicej podstpn ni nieudoln, a w ka-
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dym razie i podstpn i nieudoln rk biurokracji, przybraa cha-

rakter ciosu dotkliwego, wymierzonego nietylko na podwaliny bytu

materyalnego szlachty, jako gównie interesowanej klasy, lecz

take na interesa spoeczne caego kraju. Wtrcono go bowiem

w przesilenie ekonomiczne, z którego przebiegu i zakoczenia

w danej chwili ani w Wiedniu ani we Lwowie sfery rzdowe, bez

planu, wprost anarchicznie postpujce, sprawy sobie nie zdaway.

eby to nie zakrawao na sd uprzedzony, przytoczymy zdanie

z najwieszej publikacyi historycznej z r. 1848, sd Niemca,

który w dziele swojem zaj stanowisko skaniajce si pod kadym
wzgldem ku skrajnym pogldom, wic w takiej sprawie, jak znie-

sienie paszczyzny, pewnie obojtny by na interesa uprawnionej

klasy a ju najmniej myle móg o interesach szlachty galicyj-

skiej. „Podczas gdy rzd — mówi Bach *) — wystpowa przeciw

agitatorom, zapowiadajcym ludowi blizkie oswobodzenie, i dziedzi-

com wrzekomo dla zabezpieczenia wierzycieli przed szkod zabro-

ni darowywania paszczyzny, ministerstwo obwiecio 25. kwietnia

reskrypt z dat 18. kwietnia, który w Galicyi i tylko w Galicy i

znosi od 15. maja wszystkie ze stosunku poddaczego wypywajce
daniny i wiadczenia, z zastrzeeniem wynagrodzenia uprawnio-

nych przez pastw^o. Akt ten by niekonstytucyjny ; takie zarz-

dzenie mogo by tylko ustaw wydane, któr najpierw reprezen-

tacya pastwa powinna bya uchwali. To samowolne rozporz-

dzenie odpowiadao zupenie duchowi starego, ju za pokonany

uwaanego absolutyzmu i zostawao w zupenej sprzecznoci z wy-

dan w tym samym dniu (25. kwietnia) konstytucy, wedug któ-

rej Austrya stawaa si pastwem konstytucyjnem. Zarzdzenie to

byo nadto podstpne i zdradzao a nadto wyrane dnoci
rzdu, wedug których chopi mieli by zniechceni do inteligent-

nych, wolnomylnie usposobionych Polaków, a tern samem pozy-

skani dla reakcyi".

Za jednym zamachem tedy gotowo szlachty do ofiar na

rzecz dobra publicznego, przedewszystkiem na rzecz tej harmonii

spoecznej, któr biurokracya austryacka w r. 1846 do gbi za-

mcia, przedstawiona zostaa ludowi wiejskiemu jako nowy poryw

do buntu, a ofiary te zoono ludowi jako nagrod za przeszo
i zadatek na wynagrodzenie za dalsz lojalno. W ten sposób

wielka reforma spoeczna, która w innych prowincyach stanowia

x
) M a x Bach: Geschichte der Wiener Revolution (j. w.),

str. 343.

Agcnor hr. Gouchowski. 14
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niewtpliwie impuls do wielkiego postpu i rozkwitu caego go-

spodarstwa, w Galicy i staa si tylko ródem wielkiego przesilenia

ekonomicznego. To te nawet urzdowy apolegata wszystkich prac

reakcyi z lat 1848— 1858, Karol br. Czoernig, sawic w swojem

dziele wrzekomo pomnikowe zdobycze Austryi w tym okresie na

wszystkich polach rozwoju kulturnego a zniesienie paszczyzny

w pierwszym rzdzie, jako punkt wyjcia dla niebywaego rozwoju

ekonomicznego, musi co do Galicy i uzna wyjtek. „Gospodarstwo

rolne — pisze ten autor ') — nagle pozbawione swoich dotych-

czasowych si pomocniczych a wymagajce obfitszych rodków

wskutek spotgowanej uprawy, po najwikszej czci dotkliwie

uczuwa brak potrzebnych si pieninych i roboczych ... W Ga-

licyi gnunoci wocianina, który woli czas bezczynnie spdza
zamiast naj sie do roboty u dziedzica, przypisa to naley, e
waciciel posiadoci ziemskiej nie moe uprawia rozlegych

przestrzeni ziemi, wskutek czego znaczna cz gruntów dobrych

do uprawy ley odogiem. Oczekiwra naley, e postpujca naprzód

owiata, jeeli nie przynaglajca potrzeba, skoni ludno wiejsk

do odpowiedniejszego wTyzyskania swojej siy roboczej, e dalej

powstajce zakady hipoteczne i kredytowe w7espr potrzebujcego

pomocy pieninej waciciela ziemskiego, przezco pobudzone zo-

stan do ycia dotd poniekd jeszcze upione siy yznego gruntu

na poytek jednostek i caego pastwa".

Tak pisa o Galicyi urzdowy historyk w dziesi lat po

zniesieniu paszczyzny, kiedy o tej porze z innych prowincyi za-

pisa móg nie takie nieokrelone, na puste frazesy zakrawajce,

nadzieje i horoskopy, lecz cay dugi szereg rzeczywistych a wiel-

kich rezultatów ekonomicznych. Có dopiero dzia si musiao

w Galicyi w samej chwili zniesienia paszczyzny wród opaka-

nych stosunków spoecznych, o których jako o dziele biurokracyi

ówczesnej, o pozycyi fatalnie obciajcej rachunek zasug rzdo-

wych, Czoernig nie wspomina wcale dlatego, e ich nie zna, albo,

co prawdopodobniejsza, jako niemal ckliwy w swoich uwielbieniach

apolegata oficyalny pozna nie chcia.

Kiedy szlachta z wasnej inicyatywy i z gotowoci do ofiar

dla dobra publicznego przynaglaa spraw zniesienia paszczyzny

a w porywie wolnociowym r. 1848, ju nie czekajc wcale na de-

cyzy rzdu , wprost darowywaa paszczyzn, wiedziaa dobrze

*) Carl P r e i h e r r v. Czoernig : Oesterreichs Neugestal-

tung, 1848—1858. — Stuttgart und Augsburg 1858. Str. 543—4.
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o tern, e dzieo obywatelskiej ofiarnoci okupi wypadnie przesi-

leniem ju z tego powodu, i po katastrofach politycznych wieo
przebytych (1846) i po szeregu lat nieurodzaju i godu nie moga
rozporzdza gotówk, potrzebn do intensywnego gospodarstwa

rolnego w chwili ubytku bezpatnych si roboczych. Moga jednak

liczy na powolne przebycie tego przesilenia a przedewszystkiem na

to, e lud wiejski rozbrojony t ofiarnoci wyemancypuje si przy-

najmniej o tyle z pod zawistnych jej wpywów biurokracyi, i
dostarczy potrzebnego robotnika za opat. Tymczasem zawioda

zupenie i ta skromna nadzieja, bo zniesienie paszczyzny zostao

przez organa rzdowe w ten sposób dokonane i po wsiach przez

komisarzy cyrkularnych opublikowane, jakgdyby reforma ta tylko

dziki rzdowi i wbrew woli szlachty przysza do skutku. Któ
móg wpyn na lad wiejski w sposób umierzajcy i pouczajcy,

jeeli wanie pierwsza dla w tej mierze powaga, wadza obwo-

dowa, wywoaa obaamucenie ogólne po wsiach, utwierdzajc wo-
cian caem poprzedniem postpowaniem swojem w mniemaniu, e
zniesienie paszczyzny stanowi ich ostateczne zwycistwo nad

odwiecznym wrogiem i gnbicielem? Kady zwycizca myli o ta-

kiem wyzyskaniu swojego tryumfu, aby pokonany przeciwnik ju
wicej zagraa mu nie móg. Có dopiero mówi o zwycizcy

ciemnym, z natury swojej skonniejszym do próniactwa wród
godu ni do pracy w normalnych stosunkach, o zwycizcy zde-

moralizowanym wobec dworu pówiekow przewrotn taktyk biu-

rokracyi a w kocu w r. 1846 niebacznie omielonym do anar-

chistycznego pofolgowania dzikim instynktom swoim? W takim

skadzie rzeczy o wpywie drugiej powagi, duchowiestwa, take

mowy nie byo. W zachodniej Galicyi duchowiestwo zostao w r.

1846 przez organa rzdu, komisarzy cyrkularnych, przedstawione

ludowi jako sprzymierzeniec i wspólnik szlachty w buntowniczych

knowaniach a tem samem porednio take i w wrzekomem gn-
bieniu chopa. W wschodniej Galicyi duchowiestwo ruskie w r.

1848 wpado w odmt destrukcyjnej propagandy Rady ruskiej,

która jak to przedstawilimy ju w poprzednim rozdziale, bya
najstalsz i najwierniejsz aliantk rzdu w jego wszystkich wy-

stpieniach przeciw polskoci, wic oczywicie w pierwszym rzdzie

przeciw szlachcie. Wszake nawet w tak cikiej dla kraju chwili,

jak w czasie przemarszu posikowej armii rossyjskiej do Wgier,
Rada ruska oskaraa hr. Gouchowskiego przed ministerstwem, e
przynaglajc wocian do uyczenia dworom odpatnej pomocy

przy zbiorze siana dopuszcza si bezprawia, dy do wznowienia

14*
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paszczyzny. Ministerstwo ówczesne tak byo na tym punkcie dra-

liwe albo raczej zazdrosne o zdobyta u ludu kosztem szlachty

opinie oswobodziciela z jarzma paszczynianego, wiec dobroczycy

wocian, e skarg te wzio sobie bardzo do serca i zadao od

hr. Grouchowskiego usprawiedliwienia, sprostowania i t. p. Hr.

Gouchowski wyczekawszy ukoczenia zbiorów, okólnikiem z 31.

lipca 1849 pouczy starostów, e mówic o przymusowem ciganiu
robotnika, nie móg mie na myli wznowienia procedury paszczy-

nianej, e zatem wadze winny uspokoi wocian pod tym wzgl-

dem. Zaraz po tern wyjanieniu nastpowao polecenie dajce sta-

rostom w sposób przejrzysty do zrozumienia, e cel wytknity

pierwotnemu zagroeniu pozostaje niewzruszony, e do osignicia

tego celu i nadal dy powinni wystpujc zarazem z ener-

gicznemi rodkami przeciw agitatorom, obalamucajcym ludno'

wiejsk takiemi wersyami, jak wznowienie paszczyzny i t. p.

Eównoczenie odpowiedzia hr. Gouchowski ministerstwu w tonie

penym indygnacyi z tego powT

odu, e w Wiedniu znajduj posuch

podobne brednie nawet wród sytuacyi tak wyjtkowej jak obecna,

kiedy z wczesnem ukoczeniem zbiorówczy si nietylko interes kraju

ale i interes pastwa najwyszej wagi, mianowicie kwestya zao-

patrzenia w ywno wojsk na wgierski teatr wojny wysanych.

Najdobitniejszym wyrazem tej indygnacyi by kocowy ustp pi-

sma, w którym hr. Gouchowski odzywa si temi mniej wicej

sowy: Jeeli tak dalej pójdzie, jeeli ministerstwo dalej bdzie tak

wraliwe na skargi Rady ruskiej, to wypadnie chyba rzdowi

w wschodniej Galicyi rzuci si cakiem w objcia ruskiego du-

chowiestwa, które coraz wiksze roci sobie pretensye i coraz

wiksze zagarnia wpywy na ludno wiejsk

Hr. Gouchowski by legalist od stóp do gowy, chocia

przez to w wichrowatym okresie rewolucyjnym niejednokrotnie

wystawia na szwank ju nietylko popularno, za któr nie goni

wcale, na któr nawet zanadto by obojtny, lecz take opinie

obywatela wraliwego na interesa kraju. W tym wypadku jednak

legalista móg miao nie oglda si na skrupuy ministeryalne

i via facti utrzyma wadz na stanowisku poprzednio wskazanem

a przez ministerstwo formalnie zganionem, gdy skrupuy te nie

byy wypywTem poczucia prawnego, lecz raczej wyrazem politycz-

nych wzgldów na utrzymanie uroku biurokracyi u wocian,

zniesieniem paszczyzny zdobytego. Dorywcze zniesienie paszczy-

zny bez wypaty wynagrodzenia wkadao, zdaniam hr. Gouchow-

skiego, na rzd przynajmniej obowizek poskromienia samobójczego
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pod wzgldem ekonomicznym oporu wloeiau co do dostarczania

robotnika za oplata, jeeli dla faworów Rady ruskiej nie miay by
powiecone interesa kraju i pastwa. e wic w tym wypadku hr.

Gouchowski nie by legalist, e mimo kokietowania Bady ruskiej

przez ministerstwo kroczy dalej droga raz obran, t.j. okólnikami

i ustnemi upomnieniami zaleca wadzom, aby paralioway pod

tym wzgldem podburzajca agitacy ruskiego duchowiestwa

i wpyway wszelkiemi sposobami na dostarczenie robotników dla

•anów dworskich, to mu dzi poczytane by musi za zasug za-

równo ze stanowiska obywatelskiego, jak i ze wzgldu na interes

rzdu, którego rachunek wobec Galicyi i tak ju by nadmiernie

przeciony szeregiem biernych pozycyi.

Dzisiejsze pokolenie wie to dobrze z tradycyi, jak cikie
przesilenie przebywao gospodarstwo rolne w pierwszych latach po

zniesieniu paszczyzny. Trzeba jednak wczyta si w akta urzdowe

owej doby, eby przyj do przekonania, e przesilenie to byoby
stokro cisze, gdyby nieszczliwe zrzdzenie, e u steru rzdów
krajowych sta hr. Gouchowski. który swoj praktyk administra-

cyjn umia niejedno ze uchyli lub zmniejszy. Wyobramy sobie

przebieg tego przesilenia pod rzdami biurokraty a la Krieg lub

nawet a la Stadion z kocowego, smutnego, okresu jego rzdów

!

AYszake wtedy cay personal urzdniczy w kraju by jeszcze prze-

siknity tradycyami r. 1846 i t maxym rzdow, e dla spara-

liowania polskoci naley godzi przedewszystkiem w jej rdze,

w szlacht, wic podkopywa jej byt i drczy j wszelkiemi spo-

sobami. Gdyby nie wodze, naoone przez hr. Gouchowskiego, caa

sfora tych biurokratów starej daty byaby do spóki z Rad rusk

utwierdzaa chopa w samobójczera postanowieniu odjcia dworom

robotnika, chociaby one niebywa zapat oliarowa miay!

Przy dorywczem zniesieniu paszczyzny popeniono bd,
który szczególnie w Galicyi w skutkach swoich nietylko zagraa

w wysokim stopniu ywotnym interesom gospodarstwa, lecz nadto

paraliowa zamierzone w tej reformie umierzenie rozstroju spo-

ecznego po wsiach, przenoszc go na nastpne pokolenie w syn-

nej kwesty i „lisy i pasowyska". Znoszc paszczyzn rzd a take

i parlament wiedeski pozostawi suebnoci nietknite, zastrzega-

j"; ich wykupno. wzgldnie regulacy, w przyszej osobnej ustawie,

bez oznaczenia terminu, licz wskazania ogólnych zasad, na których

w danej chwili oparta bdzie ta dalsza cz^ reformy agrarnej.

W takim skadzie rzeczy lud wiejski po swojemu zacz komento-

wa ustaw o zniesieniu paszczyzny. Skoro j uchylono bezwa-
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nmkowo a suebnoci pozostawiono nietknite, powsta do-

mys naturalny, e wolno „na paskiem" rzdzi si swobodnie

a przedewszystkiem wolno z „lasów paskich" bra, co si komu

podoba. Zaczy si formalne wdrówki chopów z siekierami do

lasów dworskich, a gdzie waciciel ich próbowa oprze si,

wzbroni wstpu do lasu, lub przynajmniej da jakiejkolwiek

opaty za to, tam powstawao wzburzenie, przypominajce najgor-

sze czasy samowoli chopskiej. Posypay si skargi do ministerstwa

ze strony gmin wiejskich, w których agenci Rady ruskiej zawsze

stali malkontentom do usug z piórem i sowem jadowitem. Do hr.

Gouchowskiego tylko zwróci si moga szlachta, zagroona wprost

zniszczeniem lasów. Pokazao si teraz, jak rozumnie patrza na

rzeczy hr. Gouchowski, kiedy w r. 1846 w opracowanym wspólnie

z Maurycym Kraiskim a streszczonym przez nas w pierwszym

rozdziale tej pracy projekcie wykupna paszczyzny obj reform

zarazem i suebnoci.

Skargi wocian na tych dziedziców, którzy wprost wzbraniali

wstpu do lasów, uwaajc suebnoci za wygase lub co najmniej

zawieszone z chwil zniesienia paszczyzny, przysyano z Wiednia

hr. Gouchowskiemu z poleceniem, albo raczej wobec panujcej tam

w pierwszej chwili porewolucyjnego okresu bezradnoci z prob,

aby rzecz t zaj si troskliwie i energicznie. Hr. Gouchowski

wystosowa do Starostów 27. i 28. lutego 1849 dwa okólniki,

które miay zaegna wzburzenie po wsiach panujce a zarazem

zasoni gospodarstwo lene przed niechybnym upadkiem. W okól-

nikach tych zaznaczy najpierw, e dopóki sprawa suebnoci nie

zostanie rozwizana osobn, zapowiedzian ju ustaw, dwory nie

mog wystpowa z bezwarunkow negacy zwaszcza co do su-

ebnoci paszy i poboru drzewa opaowego. „Co si tyczy poboru

drzewa opaowego — pisze hr. Gouchowski w swoim okólniku do

Starostów — kultura krajowa wymaga jak najtroskliwszej osony

lasów wobec naduy. O ile tedy pobór ten nie jest jeszcze unor-

mowany prawomocnemi decyzyami, naley stosownie do zachodz-

cych okolicznoci w drodze komissyjnej prowizorycznie okreli

najniezbdniejsz potrzeb z uwzgldnieniem stanu lasów i zarzdzi

wydawanie drzewa za asygnatami, przez dwory wystawia si ma-

jcemi. Starostowie winni jednak korzysta z kadej nadarzajcej si

sposobnoci, aby take byych poddanych pouczy o tern, e su-

ebnoci musz usta, skoro tylko wydan zostanie ogólna ustawa

o ich uregulowaniu . . . Wzywam zatem panów Starostów jak naj-

usilniej, aby przez urzdników komissye odbywajcych i sami przy
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kadej sposobnoci gminy, które nie posiadaj z mocy umowy lub

prawomocnych decyzyi wadz rozleglejszego prawa do poboru

drzewa, którym zatem jedynie z dugoletniej praktyki suy tylko

prawo do bezpatnej zbiórki, pouczali o rozcigoci tego prawa

w tym kierunku, e w regule polega ono wycznie na tern, i
poddani w dniu oznaczonym przez dwór na kady tydzie mog
udawa si do lasu dworskiego bez siekier i zabiera ztaintd

zomy i gazie wycznie dla wasnego uytku i w miar potrzeby.

Naley przytem przedstawi surowe nastpstwa prawne w razie

popenienia szkody lenej lub kradziey drzewa i ostrzedz gminy
jak najdobitniej przed zamachami na dworsk wasno len.
Gminom, które faktycznie nie pozostaj w dugoletniem posiadaniu

prawa do poboru drzewa opaowego a pretensye ich w tej mierze

stanowi dopiero przedmiot sporu, naley jak najdobitniej zaleci,

aby przed zakoczeniem sporu pod rygorem surowych kar i odpo-

wiedzialnoci nie wayy si napada lasów dworskich. Eównocze-

nie wezwane zostay konsystorze obu obrzdków, aby przez du-

chowiestwo wpyway na ludno w tym samym kierunku w sposób

pouczajcy i ostrzegajcy".

Ju to rozporzdzenie, nad którego przestrzeganiem hr. Go-

uchowski czuwa ze szczególnym naciskiem, zasonio, monaby
nawet powiedzie ocalio kultur len przed dewastycyjnym im-

petem wocian, wieo zwolnionych z uciliwych wizów pa-
szczynianych niejako w formie nagrody za lojalne zachowanie si
albo raczej za wrogie postpowanie wobec dworów, wic ju z tego

powodu rozzuchwalonych a zreszt nawet w dobrej do pewnego

stopnia wierze pojmujcych dewastacy lasów dworskich za czyn

obojtny dla rzdu. Co waniejsza jednak, to fakt, e w rozporz-

dzeniu tern niema wzmianki o wydawaniu budulca, e wic drzewo

budowlane byo cakowicie zabezpieczone przed chciwoci by-

ych poddanych. Uczyni to hr. Gouchowski z rozmysem i aeby
zapobiedz skargom do tkliwego zawsze na ale wocian galicyj-

skich hr. Stadiona, a w danym razie udaremni skutek takich

skarg, przedstawi równoczenie ministerstwu motywa swoje w tej

mierze, motywa, tak dobitnie sformuowane, e rzd centralny nie

m )g ich pomin i wyda odmiennych zarzdze, jeeli nie chcia

narazi si na zarzut, e rozmija sie z prymitywnemi obowizkami

pastwa, mianowicie z obowizkiem ochrony wasnoci i kultury lasów

jedynie dlatego, eby brn dalej i jawnie w przewrotnej polityce

zmierzajcej ku materyalnej ruinie szlachty i podtrzymywaniu

wani spoecznej po wsiach. Skorzysta przytem hr. Gouchowski
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ze sposobnoci, aby z naciskiem podnie potrzeb rychego zaa-

twienia sprawy serwitutowej.

„O poborze drzewa budowlanego — tak pisze hr. Gouchow-
ski w równoczesnej relacyi do ministra hr. Stadiona — nie wspo-

mniaem w niojem rozporzdzeniu dlatego, e wedug mojego

zdania, które otwarcie objawi musz, wydawanie budulca w duchu

ustawodawstwa Józefiskiego miao na celu jedynie utrzymywanie

gospodarstw wociaskich w stanie wszechstronnie odpowiadajcym

obowizkowi prestacyjnemu. Cel ten usta obecnie cakowicie

wskutek zniesienia ciarów paszczynianych. W razie odmiennego

zapatrywania musiaoby ztd powsta znacznie wiksze obcienie

gospodarstwa lenego z ujm dla kraju i wacicieli dóbr, gdy
wocianin uwolniony od wszelkich ciarów paszczynianych

przystpowaby do rozszerzania swoich budynków w takiej mierze,

jakiej przedtem nie zna z potrzeby a jak bardzo rycho przy-

swoiby sobie teraz, gdy pracuje tylko na wasn korzy. Widz
si zreszt spowodowanym zwróci uwag "Waszej Excellenc}i na

nadzwyczaj naglc potrzeb ostatecznego uregulowania stosunków

serwitutowych i zanie prob o wydanie w tej mierze potrzebnych

zarzdze
,
gdy dugie zwlekanie wTród obecnych stosunków

z jednej strony utrudniaoby wacicielom dóbr naleyte odgrani-

czenie i zagospodarowanie lasówT na szkod kultury krajowej,

a z drugiej strony naraaoby lojalne usposobienie wocian i po

czci take spokój kraju na niebezpieczne nastpstwa. Wociani-

nowi bowiem obecnie woluemu od ciarów bardzo si podoba

dalsze uywanie suebnoci, których zniesienie za póno doko-

nane uczuby bardzo przykro a wywoane tern niezadowolenie

mogoby by wyzyskane do sprowadzenia zaburze. Zatrzymanie

suebnoci wywouje dalej niezadowolenie i gone skargi waci-
cieli dóbr na rzd z powodu niesprawiedliwego postpowania.

Rzd bowiem zniós od razu paszczyzn i ciary poddacze

a wynagrodzenie za to nastpi moe dopiero po upywie lat, wsku-

tek czego waciciele dóbr s upoledzeni wobec poddanych,

utrzymanych w posiadaniu suebnoci. Polityka nakazuje usun
przynajmniej ten powód do skargi i traktowa wacicieli dóbr

sprawiedliwie, jeeliby ju nie mona byo zmieni ich w przyja-

ció rzdu. Eyche uregulowanie suebnoci, mianowicie co do

poboru drzewa, jest zreszt bardzo potrzebne ze wzgldu na ma-

teryalne interesa ludnoci wociaskiej. Jestto bowiem fakt nie-

wtpliwy, e w tych powiatach kraju, gdzie mao jest lasów, gdzie

zatem wocianin od dworu kupowa musia potrzebny zapas drzewa
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opalowego lud wiejski jest pracowitszy, anieli w okolicach lesi-

stych, gdzie prawo poboru drzewa wykonywane byo zazwyczaj

w szerokim rozmiarze a natomiast paszczyzna bya nieznaczna,

gdzie zatem nie zachodzia potrzeba zarabiania na materya opao-

wy. Uregulowanie suebnoci sprowadzi niewtpliwie lepsze sto-

sunki take i w tych ostatnich, liczniejszych okolicach, gdy wo-
cianin w7 ten sposób pozna i naleycie oceni warto swojego

najwikszego kapitau t. j. siy roboczej, z której tern wydatniej

moe korzysta, ile e obecnie uwolniony od paszczyzny uywa
jej bdzie wycznie na swój poytek".

Nie jeste to prawdziwa ironia losu, e przeprowadzenie tak

dorywczej, wprost partackiej reformy, jak stanowio zniesienie

paszczyzny przez rzd z odroczeniem regulacyi suebnoci i wy-

miaru indemnizacyi w nieokrelon przyszo, przypado w udziale

wanie hr. Gouchowskiemu, autorowi projektu z r. 1846, który

umorzy móg od razu ca spraw paszczynian wraz ze sue-
bnociami w sposób zapewniajcy interesom spoecznym kraju

wszechstronne a jego interesom gospodarczym równomierne zaspo-

kojenie? Trzeba ubolewa nad losem hr. Gouchowskiego, e si

znalaz w takiem pooeniu, ale trzeba to zarazem zapisa w hi-

storyi kraju jako szczliwe zrzdzenie losu, e on wanie a nie

kto inny mia dzieo to przeprowadzi i w- przeprowadzeniu samem

móg nie jedno ze uchyli lub zmniejszy a niejedno dobre uwy-

datni w praktycznem znaczeniu, lub zasoni przed zawistn gr
wypadków i stosunków.

Ktoby si podj napisania monografii o sprawie paszczy-

niano-serwitutowej w Galicyi, znalazby nietylko w samem brzmie-

niu ustaw i rozporzdze, tyczcych si tego przedmiotu, lecz take

\\ szczegóach ich przeprowadzenia i w ogóle postpowania orga-

nów wykonawczych obfity materya do ujemnej krytyki caego

dziea ze stanowiska prawnego, gospodarczego i spoecznego

w ogóle, ale z pewnoci nie znalazby si w7
tej krytyce ani

jeden szczegó waniejszy, któryby nie by przez hr. Gouchow-

skiego ju w pierwszej chwili po wydaniu patentu spostrzeony

lub przewidziany i przedstawiony w relacyach do ministerstwa lub

w przedstawieniach do cesarza, z mniejszym lub wikszym skutkiem,

ale zawsze nie bez korzyci tak dla bezporednio interesowanych

jak i dla kraju. Przedstawienia zwrócone wprost do Cesarze pisane

byy z okazyi petycyi wnoszonych przez szlacht do tronu tak

wprost do Wiednia jak i w czasie pierwszego pobytu Monarchy

w kraju bezporednio na Jego rce.
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Od projektu hr. Goiichowskiego w sprawie paszczynianej

z r. J846 najwicej odbiega patent znoszcy paszczyzn co do

sprawy serwitutowej i najwicej te sprawa ta niepokoia szlacht.

Poniewa szczegóy wspomnianego projektu s ju znane czytelni-

kowi, wic tutaj dla utrzymania watka w przedstawieniu rzeczy

poprzesta moemy na krótkiem przypomnieniu rónicy. Podczas

gdy projekt hr. GoJuehowskiego nietylko jasno okrela wysoko
i sposób spaty indemnizacyi, lecz nadto ze zniesieniem ciarów
poddaczych czy tak cile spraw suebnoci, e miaa ona

stanowi razem z indemnizacy jedn i jednolicie zakrojon refor-

m, patent ów pozostawi interesowanych w zupenej niepewnoci

co do wysokoci i terminu spaty indemnizacyi, a wykupno, wzgl-

dnie uregulowanie suebnoci pozostawi w zawieszeniu, zastrze-

gajc tylko wydanie osobnego rozporzdzenia w tej mierze, na co

Galicya póniej czeka musiaa pi lat, biorc za kres wyczeki-

wania sam dat owego rozporzdzenia, a siedm lat. jeeli si za

kres wemie faktyczne przystpienie do wykonania tego rozporz-

dzenia. Skoro powrót do pierwotnego projektu by absolutnie wy-

kluczony, hr. Gouchowski dy do tego, aby zapowiedziane osobne

rozporzdzenia o suebnoci ach jakn aj rychlej zostao wydane i aby

w niein nie odya tendeneya staro-austryackiego systemu biuro-

kratycznego do zatrzymania „koci niezgody domowej, która —
jak to w kilkanacie lat póniej (1868) sam powiedzia w sejmie

dajc obraz postpu wykupna i regulacyi suebnoci — przez wiek

cay niepokoia i rozdraniaa umysy najliczniejszej warstwy spo-

eczestwa". A obawa pod tym wzgldem nie bya ponna, gdy
w wydanych do r. 1850 kilku normach prawnych, tyczcych si

indemnizacyi i suebnoci raz na pierwszem miejscu wymienione

byo „wykupno" czyli zniesienie, a na drugiem miejscu dopiero

„regulacya", za innym razem za regulacy wysuwano na pierwszy

plan a wykupno wskazano jako dalsz ewentualno.

W sferach ministeryalnych moe miano na myli tylko nie-

mieckie kraje koronne, wic nie zdawano sobie sprawy ze stanu

rzeczy, jaki by musia by powsta w Galicji w razie pozostawienia

organom wykonawczym i interesentom swobody w wyborze jednej

z tych dróg a jeszcze wicej w takim razie, gdyby za gówn za-

sad przyjto regulacy a dopiero w drugim rzdzie wTykupno su-

ebnoci. Sprawa serwitutowa byaby w takim razie pozostaa

u nas na zawsze „koci niezgody domowej", gdy pominwszy

nawet trudnoci nadzwyczajne, poczone z regulacya wobec nie-

ufnoci i nienasyconej na tym punkcie podliwoci wocianina
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naszego ze szkoy dawnego systemu rzdowego, stan rzeczy pod

wzgldem spoecznym i ekonomicznym pozostaby by po regua-

cyi niemal takim, jakim by przedtem. Wszdzie bowiem dwór

miaby obok siebie gmin jako zawistnego ssiada z niezaspokojo-

nemi uroszczeniami, z pretensyami przy regulacyi wrzekomo nie-

sprawiedliwie zaatwionemi, z chci i gotowoci do samowolnego

poprawienia tej regulacyi przez dalsze wdzierania si w lasy i na

pastwiska dworskie i t. d. Wszake nawet mimo przyjcia wy-

kupna za zasad, „lisy i pasowyska" byy potem tak dugo piekc
ran na naszym organizmie spoecznym a w pierwszych wyborach

do cia reprezentacyjnych pod tein hasem dziaay z powodzeniem

po wsiach wszystkie ywioy wywrotowe.

Czy gos hr. Gouchowskiego dobitnie podniesiony w tej

sprawie w dwóch przedstawieniach wprost do Cesarza wystosowa-

nych (25. grudnia 1851 i 10. stycznia 1852) w sposób rozstrzy-

gajcy zaway na szali, czy tylko cznie z innemi gosami, moe
i z innych krajów w tej sprawie podniesionemi, na to pytanie

chyba w archiwach ministeryalnych znaleby mona pewn od-

powied. Faktem jest jednak, e pod tym wzgldem rozporzdzenie

ministeryalne z 5. lipca 1853, normujce ca akcy serwitutow,

byo ju jasno sformuowane w duchu przedstawie hr. Gou-
chowskiego.

Nie tak pomylnie poszo z dalszemi przedstawieniami szlachty,

które hr. Gouchowski w powyszych przedstawieniach gorco po-

par i szeroko zakrojonym wywodem historyczno-prawnym uzasa-

dni. Tyczyo si to mianowicie uwzgldnienia odrbnej natury

prawnej suebnoci w Galicji. Znaczna cz tych uprawnie,

które w innych krajach koronnych miay charakter suebnoci,
stanowia w Galicyi co do prawnej genezy swojej tylko ustpstwo,

przyznane przez dwory z aski lub dobrej woli na proby podda-

nych. Z posiadania tego rodzaju (praecario modo) nie urosy pra-

wa, któreby daway tytu do wykupna. Zdanie to, oparte, jak po-

wiedzielimy, na szeroko zakrojon}Tm, staropolskie urzdzenia

prawne w tej mierze szczegóowo obejmujcym wywodzie, popar
hr. Gouchowski w kocu tym najdobitniejszym argumentem, e,

jak stwierdzi si daje z aktów urzdowych, rzd austryacki po

zajciu w Galicyi sam w ten sposób traktowa suebnoci, które

zasta w dobrach królewskich. Sprowadzajc konsekwencye wysnu-

wajce si z tego pogldu do miary minimalnej, hr. Gouchowski

ograniczy si do dania, aby normy prawne o wykupnie i re-

gulacyi suebnoci wydane zostay przed rozpoczciem akcyi
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indenmizacyjnej. W ten sposób chcia lir. Goucliowski zapobiedz,

aby ta druga sprawa nie przesdzaa o pierwszej, czego szlachta

susznie obawia si moga ze wzgldu na wszczepion w cigu
kilkudziesiciu lat w biurokracy galicyjsk dno do odgrywania

opiekuczej roli wobec poddanych a tern samem do tumaczenia

wszelkich wtpliwoci o prawnych stosunkach posiadania pomidzy
dworem a gmin na korzy drugiej, chociaby nawet z oczywist

krzywd dla pierwszej strony. Nie utrzyma si hr. Gouchowski
z tern daniem w Wiedniu, bo tam wpyw jego, jakkolwiek od r.

1849 ju znacznie zwikszony, nie dorównywa jeszcze wTpywom
Bacha, który w tym zakresie spraw cile przestrzega tradycji

czasów Kriegowskich.

Kiedy hr. Gouchowski w ten sposób pragn spraw serwi-

tutow jeszcze niezaatwion sprowadzi na tory równolege

z ekonomieznemi i spoecznemi interesami kraju, w sprawie inde-

mnizacyjnej co do sposobu przeprowadzania zapada ju bya sta-

nowcza decyzya dla poszczególnych krajów koronnych w szeregu

rozporzdze ministeryalnych z r. 1849— 1850. Rozporzdzenia

wydane w r. 1850 dla Galicyi wywoay szereg skarg susznych

ze strony szlachty. Take i te skargi szlachty omówi hr. Gou-
chowski w7 powyej przytoczonych pismach swoich do Cesarza

z tego samego stanowiska i w tym samym duchu jak spraw ser-

witutowa a nadto z wyrazem alu, e nie zosta powoany do

obrad komitetu ministeryalnego, w którym projekt rozporzdzenia

dla Galicyi wydanego by szczegóowo rozbierany. Ten wyraz alu

przybiera chwilowo ton skargi na Bacha, o ile tylko takie podnie-

sienie tonu wobec pierwszego ministra byo dopuszczalnem w „naj-

unieszem przedstawieniu najwierniejszego c. k. Namiestnika do

Jego c. i k. Apostolskiej Moci". Przytaczamy ten ustp pisma hr.

Gouchowskiego w dosownym przekadzie, bo stanowi on niejako

preludyum walki, która odtd ju otwarcie rozgrywa si zaczyna

przed Cesarzem pomidzy obu mami stanu. „Byem wprawdzie —
pisze hr. Gouchowski — podczas zeszorocznej duszej obecnoci

mojej w Wiedniu wezwany przez Ministra sprawT wewntrznych

do udziau w obradach komitetu pod jego przewodnictwem odby-

tych. Jednake odbywao si ju wtedy tylko drugie czytanie pro-

jektu ministeryalnego a nie chodzio o obrady nad zasadami,

które ju zamknito. Oznajmiono mi, e pod tym wzgldem sprawa

jest ju zaatwiona. Odjto mi tedy sposobno do objawienia zda-

nia o tych zasadach".
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Petycya szlachty wypowiadajca obawy, do jakich powód
daj liczne luki i wtpliwoci w postanowieniach rozporzdzenia

ministeryalnego, nastrczya lir. Gouchowskiemu dobr sposobno
do wypowiedzenia swego zdania albo raczej do stanowczej krytyki

rozporzdzenia. Krytyka ta ujta zostaa w tak form, e zarazem

zapowiadaa niejako wypenienie luk i rozjanienie wtpliwoci via

facti t. j. przy przeprowadzeniu akcyi indemnizacyjnej, o ile to tylko

w danych ramach ustawowych moliwem si okae. Gównym punktem
krytyki tej jest brak bliszego okrelenia kwestyi, jaki termin nor-

malny ma by wzity za dyrektyw przy odrónieniu gruntów
dominikalnych od rustykalnych. Wprawdzie cile rzecz biorc,

pierwszych gruntów dwór bez zatwierdzenia wadzy nie móg
wciela do drugiej kategoryi, ale ju przy regulacji paszczyzny

w r. 1847 organa cyrkularne, dziaajce w tradycyjnym duchu

tumaczenia wszelkich wtpliwoci na niekorzy dworów, uznaway
dowolnie grunta dominikalne, oddane wocianom przez dwór do

czasowego tylko uytkowania, za rustykalne, chociaby nie byo
na to aktu z zatwierdzeniem wadzy. Rozporzdzenia indemniza-

cyjne nietylko niejasno okrelay termin, od którego grunta w posia-

daniu poddanych zostajce, uwaane by maj za rustykalne, lecz

nadto dopuszczay póniejsze sprostowania wT
tej mierze. Szlachta

susznie obawiaa si, e przy dawnej dowolnoci organów wyko-

nawczych moe wskutek tego by wyzuta z prawa wasnoci co

do gruntów, które z domin ikalnego obszaru pozostawia poddanym

do uprawy z aski tylko, tak samo. jak niegdy w ten sam sposób

przyznaa ustpstwa, zakwalifikowane teraz jako suebnoci. Taka

pod tym wzgldem zapanowaa obawa, e dwory wahay si wcho-

dzi pod tym wTzgldem w jakikolwiek stosunek z poddanymi

i wolay grunta dominikalne, niewzite pod upraw, pozostawia

odogiem, aby tylko nie stworzy sytuacyi, w7ród której dowolno
organów7 moga je pozbawi wasnoci. Hr. Gouchowski stara si

umierzy te obawy zarzdzajc , aby operaty indemnizacyjne

przygotowyw7ano w ten sposób, i rozdzia gruntów na obie kate-

gorye. dominikalne i rustykalne, ma by dokonany wedug klassy-

fikacyi przyjtej za podstaw dla prowizoryum podatkowego z r.

1820. Wprawdzie i ta klassyfikacya nie bya cisa, jak wT ogóle

niecisemi byy wszystkie ówczesne wykazy gruntowe, ale w ten

sposób dwTory byy przynajmniej zabezpieczone przed dowolnoci
organów wykonawczych w7 prostowaniu wykazów. Co przed r. 1820

z obszaru dominikalnego zostao odstpione, to ju miaoby prze-
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bez zatwierdzenia wadzy, to byoby odzyskane.

eby to postpowanie naleycie uzasadni i zapobiedz dalszym

dyspozycyom wiedeskim w kierunku dawnej dowolnoci cyrkular-

nej przy protegowaniu poddanych, doda hi\ Gouchowski w po-

wyszem przedstawieniu swojem do Cesarza nastpujc, ze wzgldu

na powysze koleje sprawy indenmizacyjnej i funduszów indemni-

zacyjnych znaczc uwag: „Z temi uzasadnionemi, mojem zda-

niem, obawami szlachty cz si jeszcze wzgldy finansowe i po-

lityczne, które przemawiaj za modyfikacj wydanych postanowie.

Midzy indemnizacy w Gali cvi i w innych krajach koronnych

monarchii zachodzi ta doniosa rónica, e podczas gdy w tych

krajach poddani czciowo z wasnych rodków uici maj Avyna-

grodzenie za zniesione ciary poddacze, w Galicyi wynagrodze-

nie to pastwo w caoci przyjo na siebie. Eozumie si, e pod-

dani, osiedleni na gruntach dominikalnych, dyliby do tego, aby

wedug rozporzdzenia ministeryalnego uznani zostali za poddanych

z konsekwencyami posiadania gruntu rustykalnego. Mono bowiem

uzyskania zupenej wasnoci bez uiszczenia za to wynagrodzenia

jest dla poddanych nadto pontna, eby wobec niejasnoci przepi-

sów o gruntach nie mieli skorzysta z nadarzajcej si do tego

sposobnoci. Dla Galicyi jestto rzecz szczególnie wielkiej wagi,

aby poddanym dano naleycie pozna ca donioso a tern samem

i ca warto wasnoci, gdy przez to przywiedzie si ich do

uznania, e obca wasno tyle jest warta, e dalej wasno moe
by tylko z trudem i mozoem zdobyta i musi by poszanowana.

Naley take przedewszystkiem zawarowa wobec poddanych nie-

tykalno umowy, tej gównej podstawy spoecznego poycia, gdy
kade wstrznienie pod tym wzgldem sprowadzioby njzgubniej-

sze nastpstwa dla moralnoci".

W pimie wprost do Cesarza wystosowanem nie mona byo

w sposób dosadniejszy wypowiedzie ostrej krytyki dawnego po-

stpowania organów cyrkularnych w sprawach paszczynianych

pod form lojalnej dyrektywy pro futuro!

W tym miaym i stanowczym tonie wypowiedziana krytyka

rozporzdze indemnizacyjnych
,

przypominajca równie mia
krytyk gubernialnego projektu paszczynianego z r. 1846, obej-

muje jeszcze cay szereg innych kwestyi (co do wymiaru indemni-

zacyi, wyrównania zalegoci w wiadczeniach i zapomogach pod-

daczych i t. d.), a koczy si stanowczo postawionem, ale niestety

nieziszczonem yczeniem, aby „ze wzgldu na okoliczno, e
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sprawa indemnizacyjna znaczny wpyw wywrze musi na ogólny

nastrój polityczny w kraju, komissya indemnizacyjna stanowia

podlegy Namiestnikowi oddzia gubernium". Jakby zem przeczu-

ciem wiedziony, wystpi hr. Grouehowski z tym wnioskiem ku

kocowi swojego memoryau i uzasadni go wzgldami na ogólny

nastrój kraju, wiec motywem, który, jakby si zdawa mogo,
zasugiwa! na szczególne uwzgldnienie. Ale Bach dla samo-

wadztwa swojego obmyla tak organizacy komissyi indemniza-

cyjnych, aby one jako wydziay ministeryalne jemu bezporednio

podlegay. Szefem galicyjskiej komissyi ustanowi swojego zausznika

Józefa br. Kalchberga, którego intrygi jak póniej zobaczymy,

dotkliwie day sie uczu hr. Gouch owski emu, chocia ten zausznik

Bacha piastowa równoczenie posad wiceprezydenta Namiestnictwa,

wic hierarchicznie podlega Namiestnikowi.

Ale po nad wszystkiemi troskami w sprawie indemnizacyjnej

górowaa sprawa pienina. Zapanowaa bowiem pod tym wzgldem
w kraju sytuacya niepokojca. Szlachta nie posiadaa takich fun-

duszów, jakich wymagao przejcie gospodarstwa rolnego z ustroju

paszczynianego w tryb nowy, a wobec nieokrelonego terminu

wymiaru i patnoci indemnizacyi uzyskanie kredytu byo wprost

niemoliwe. To te we wszystkich ówczesnych petycyach szlachty

w tonie niemal bagalnym ponawia si proba o przyspieszenie

sprawy. Ale rzd centralny dugo by guchy na t prob, cho-

cia hr. Gouchowski za kadym razem jak najdobitniej jej uwzgl-

dnienie zaleca. Tak by pod tym wzgldem obojtny rzd centralny,

e naw7 et odmowne stanowisko zaj wobec poruszonej jeszcze za

gubernatorstwa Wacawa Zaleskiego proby, aby celem wcielenia

W. X. Krakowskiego do zakresu galicyjskiego Towarzystwa kredy-

towego ziemskiego, pastwo zgodzio si na rozcignicie porki

na dobra skarbowe i duchowne w tej czci kraju pooone.

Wskutek rozstroju, jaki zapanowa w czasach porewolucyjnych

w caej machinie administracyjnej, przeprowadzenie operatu inde-

mnizacyjnego i serwitutowego przewlekao si, jak powiedzielimy,

cae lata. W danej chwili zwok t uczuwano w kraju dotkliwie,

wic zakrawa to bdzie na parodox, jeeli powiemy, e miaa ona

swoj dobr stron, oczywicie dobr nie w tern znaczeniu, eby
ztd spywa miay jakie pozytywne korzyci dla kraju, lecz tak

pojmowan, e z dwojga zego stanowia ona ze mniejsze od tego,

jakie zaj mogo. Zwaszcza dzi, gdy ju moemy w7 caoci su-

marycznej zmierzy niekorzystne nastpstwa zwoki z temi skutkami

niepomylnemi, które wród danych warunków pocignoby byo



224

za sob bezzwoczne przystpienie do przeprowadzenia operatu in-

demnizacyjnego i serwitutowego, twierdzenie powysze nie powinno

wydawa si parodoxalnem.

Najwiksze bowiem wytenie tak niezwykej energii i bystro-

ci w czuwaniu nad wszystkiemi nawet pomniejszenii sprawami kra-

jowemi, jakiej dowody skada hr. Gouchowski na kadym kroku,

nie mogoby byo zabezpieczy dobrego przeprowadzenia operatu

indemnizacyjnego i serwitutowego, dopóki cay aparat administra-

cyjny na prowincyi znajdowa si w stanie tak opakanym, w jakim

go zasta nowy szef kraju po zbombardowaniu Lwowa i installacyi

rzdów reakcyjnych w caem pastwie. W pierwszej chwili po do-

rywczem zniesieniu paszczyzny i obaleniu caego ustroju patry-

monialnego, administracya kraju u dou znajdowaa si w stanie

zupenej dezorganizacyi, a gówny jej organ i filar zarazem, wa-
dze obwodowe, zapenione byy personalem starej daty, zoonym
w wikszej czci z urzdników, z których w7ielu miao rce spla-

mione w wypadkach i machinacyach r. 1846. W tym personalu

starej daty wyjtkami byy osobistoci, pojmujce urzd jako peen

odpowiedzialnoci zawód publiczny, administracy za jako dziaa-

nie prawne, obliczone tylko na dobro publiczne a w jego ramach

na dobro jednostek, bez prywaty i tendencyi wymierzane. Typow
figur urzdów obwodowych by obcy przybda lub wyrodny syn

kraju, któremu nie z wasnego zreszt natchnienia lecz z poduszcze

za czasów Kriega wpajanych wbio si w ciasn gow i twarde

sumienie to przekonanie, e spenia missy zbawcz dla monarchii,

jeeli wszystko tak nastroi i nakrci, eby cios ugodzi w jdro

spiskujcej polskoci, w szlacht, a chop jako podpora pastwa

i filar rzdu by nietylko kosztem szlachty premiowany, lecz nadto

utrzymywany w cigej zawici ku tej szlachcie. Cae to stado

drapieników biurokratycznych wkrótce przed mianowaniem hr.

Gouchowskiego szefem kraju wzbijao si (w7
r. 1848) do lotu za

erem i w niektórych okolicach kraju, gdzie agitacya midzy lu-

dnoci wiejsk w ostatnich chwilach rzdów hr. Stadiona na tle

sporu polsko-ruskiego najwicej wybujaa, byo ju blizkiem po-
danego celu.

Jeeli hr. Gouchowski w latach 1849—50 szczerze pragn
przyspieszenia akcyi indemnizacyjnej i serwitutowej, to w chwili

gdy si rozpocza organizacya nowego ustroju wadz administra-

cyjnych i sdowych a razem z ni wypado dokona rewizyi i pu-

ryfikacyi personalu urzdniczego, móg zachwia si w tern ycze-

niu i w duchu moe wdzicznym by rzdowi centralnemu, e
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powysz akcye poprzedzia organizacja wadz, której przebieg

przedstawilimy ju poprzednio w ogólnym zarysie.

Zasilenie personalu urzdniczego w procesie organizacyi wadz
ywioem nowym, uczciwym, chocia pod wzgldem politycznym

dalekim jeszcze od jednolitoci ze spoeczestwem polskiem, miao
wród tych stosunków dla ekonomicznych i spoecznych interesów

kraju, a szczególnie dla sprawy indemnizacyjnej i serwitutowej,

znaczenie wyjtkowej doniosoci, chocia wspóczesne pokolenie

moe nie umiao tego naleycie ocenie. Xie mona mu z tego po-

wodu czynie zarzutu, bo w takim stanie przygnbienia i apatyi,

w jakim si ono znajdowao, zmys krytyczny w zakresie spraw

publicznych musia by stpiony. Dzi jednak, kiedy nad przej-

ciami paszczyniano-serwitutowemi zamkny si ju ksigi ra-

chunkowe w materyalnem i moralnem tego sowa znaczeniu, na-

ley si powyej zaznaczon donioso podnie i bodaj pobienie

objani.

W okresie czasu, jaki upyn od dorywczego zniesienia pa-
szczyzny z pozostawieniem suebnoci a do zlikwidowania inde-

mnizacyi i nastpnego rozpoczcia rozpraw serwitutowych, wic
w okresie obejmujcym siedm lat. dwory wystawione byy na ra-

baey, nie tak wprawdzie hajdamack i krwaw, jak przebyy

w r. 1846, lecz czysto ekonomiczn, spokojn, nawet pozorami le-

galnego stanu osonit, ale o tyle groniejsz, e gdyby równo-

czenie hr. Gouchowski nie by przerwa smutnych tradycyi biu-

rokracyi Kriegowskiego autoramentu najpierw czciowem oczy-

szczeniem urzdów administracyjnych ze zych ywioów a potem

energicznem i na kilku przykadach dyscyplinarnych dobitnie

zaznaczonem zerwaniem z temi tradyeyami, to i wtedy jeszcze ruina

szlachty byaby si dokonaa tak, jak sobie tego yczyy dawne

rzdy jawnie a rzdy hr. Bacha skrycie i podstpnie.

Wiemy ju z poprzednio przytoczonych rozporzdze hr.

(Touchowskiego, jak zagroon bya cala kultura lena w pierwszej

chwili po zniesienie paszczyzny. Jeeli temi rozporzdzeniami

miaa ona by zasonita przed serwitutow podliwoci gmin

wobec lasów i lak dworskich nie chwilowo tylko, lecz trwale, a
do wykupna i regulacyi. to wadze musiay nieustannie czuwa

nad dworami , umierza t podliwo rodkami pokojowemi,

w danym razie represyjnemi, nieraz lawirowa przy pomocy kom-

promisowej interwencyi. a w kadym razie godziwem i taktownem

postpowaniem wypenia t wielk luk prawn, jaka wytworzy

patent paszczyniany, pozostawiajcy suebnoci w mocy prawnej

Agenor lir. Gouchowski. 15
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bez okrelonego z góry planu i terminu uporzdkowania sprawy.

Chcc cel ten osign lir. Gouchowski krpowany, nawet ubez-

wadniony w akcyi przez Bacha z powodu scentralizowania sprawy

w ministerstwie, musia wbrew staro -rzymskiej zasadzie rzdowej

(praetor minima non curat) czuwa nad wszystkiem, doglda
wszystkiego, wchodzi we wszystkie nawet drobne szczegóy spraw

tej kategoryi, o ile jedna lub druga w krytycznym zwrocie grozia

chociaby tylko lokalnem zamceniem z trudem utrzymywanego

stanu zawieszenia broni midzy dworem a gmin. Z tych czasów

i z póniejszego okresu spraw serwitutowych utkwiy w pamici

i przeszy w tradycy gównie te wszystkie niesusznoci i dowol-

noci, jakie pocign musiao za sob przeprowadzenie programu,

z Wiednia narzuconego, pod przewodnictwem równie z Wiednia

narzuconege wiceprezydenta Namiestnictwa a zarazem samodziel-

nego komisarza ministeryalnego dla sprawy indemnizacyjnej i ser-

witutowej, br. Kalchberga, w którym hr. Gouchowski widzia tak

niebezpiecznego antagonist, e — jak to zapisuje jeden z powier-

ników hr. Gouchowskiego na podstawie jego zwierze prywatnych

(Ksawery Abancourt w dziele „Era konstytucyjna") — na

czas wyjazdu zamyka przed nim na klucz waniejsze akta urz-

dowe. Ile zego jednak w powyszy sposób zaegna hr. Gouchow-

ski swoj osobist zapobiegliwoci i energiczn czujnoci, tego

tradycya nie przekazaa pamici wspóczesnego pokolenia a pami
o tern ganie ju nawet w koach urzdniczych w miar, jak

ubywaj weterani i wspópracownicy hr. Gouchowskiego z tej

doby.

Nie lepiej rzecz staa z indemnizacy. Bya ona formalnie

zapewniona patentem cesarskim, wic postanowieniem prawnem,

ale zapewnienie to nie wzbudzao wiary tak dalece, e w wspó-

czesnych konjunkturach majtkowych wcale jej nie brano w ra-

chub, albo raczej brano o tyle, o ile ztd wynikay nowe ciary

i nowe niebezpieczestwa dla prawidowego rozwoju stosunków

gospodarczych. Rzd bowiem zaprowadzi dodatki do podatków na

cele indemnizacyjne via facli, bez ustawy, zanim jeszcze zaczto

likwidowa wynagrodzenie nalene wacicielom dóbr *) a nieuni-

knione nastpstwa dorywczego zniesienia paszczyzny, mnóstwo

w zawieszeniu pozostawionych pretensyi wzajemnych wocian
i dziedziców (z tytuu zalegoci paszczynianych, zwrotu zapo-

móg, uroszcze gruntowych i t. p. z czasów przed wydaniem

l

) Dr. M. Z y b 1 i k i e w i c z : Indemnizacy (j. w.) str. 14.
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patentu paszczynianego) przypominay si na kadym kroku,

jakoby odgos dawnej przez staro-austryack biurokracy wywoanej

i staiannie podtrzymywanej wani spoecznej miedzy dworem

a gmin. A do wydania normy prawnej pod tym wzgldem, eo

nastpio dopiero 28. lipca 1856, pretensye te byy pozostawione

niejako na dyskrecy stron interesowanych i na takt organów wy-

konawczych.

Co najwicej podkopywao kredyt indemnizacyi w kola cli

szlachty, to fakt, e nawet te mizerne zaliczki, którerni zbywano

gone woania interesowanych o pomoc w cikiem przesileniu,

udzielane byy tak, jakgdyby chodzio tylko o chwilowe zamasko-

wanie zupenej obojtnoci w tej mierze. Na mocy rozporzdzenia

ministeryalnego z 23. marca 1849 zaasygnowano wprawdzie wa-
cicielom dóbr poczwszy od 1. listopada 1848 zaliczki na przysze

wynagrodzenie w wysokoci 2
]

/ 2
podatku urbaryalnego, na rok

administracyjny 1847/8 rozpisanego, a w pi lat póniej zaliczk

ryczatow w kilkakrotnie wyszym wymiarze ju w obligacyach

indemnizacyjuych, ale zaliczki te w stosunku do potrzeb gospodarstw,

pozbawionych nagle bezpatnych si roboczych i niezaopatrzonych

w gotówk, potrzebn na cikie czasy przejciowe, miay takie

znaczenie, jak kropla wody na pustyni piasczystej.

Zaraz przy udzieleniu tej pierwszej zaliczki postawio mini-

sterstwo zasad wrzekomo prawn a w gruncie rzeczy negujc
prawo, mianowicie orzeko, e „zaliczka ta nie rozciga si na owe

powinnoci urbaryalne, któr posiadacze dóbr byym poddanym

swoim bezpatnie ustpili t. j. darowali, ezyliby darowizna ta do-

stpia zupenej mocy prawa lub nie". Wprawdzie wwdany 15.

sierpnia 1849 patent, tyczcy si wykonania gównego patentu

o zniesieniu paszczyzny (z 17. kwietnia 1848) oraz zmiany nie-

których jego postanowie, zawiera powysz klauzul o wyklucze-

niu „darowanej" paszczyzny z akcyi indemnizacyjnej nawet bez

dalszego okrelenia („ezyliby darowizna ta dostpia zupenej

mocy prawa lub nie"), wprawdzie owo rozporzdzenie ministeryalne

osonite jest powag aktu niejako prawodawczego, ale z tego

szczegóu chyba ten wypywaby wniosek, e w owych czasach

nie wahano si, nawet patentami sankeyonowa jawnej negacyi

praw prywatnej natury, jeeli to tylko leao w tendencyi politycz-

nej danej chwili. Ciki ten zarzut musimy bliej objani, przy-

czem take okae si, jak dalece po wydaniu tych aktów prawo-

dawczych z negacy prawa caa akcya indemnizacyjna a z ni
15*
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caa indeinnizacya niejako zawisa w powietrzu i zdan zostaa

na ask albo raczej na poczucie prawne organów wykonawczych.

Klauzula o wyczeniu paszczyzny darowanej z indemnizacyi

odnosia si oczywicie do tego ruchu, który zapanowa w Galicyi

po wypadkach wiedeskich z marca 1848 i wyraz n aj dobitniejszy

znalaz wr znanym adresie lwowskim
,

podnoszcym zniesienie

paszczyzny jako yczenie samego obywatelstwa, ju poprzednio

przez sejm stanowy wypowiedziane. W caym kraju, za spraw
skrajnej agitacyi w lot zawtórowano temu punktowi adresu z za-

miarem natychmiastowego wprowadzenia go w ycie. Zaczo si
wiec owo demonstracyjne darowywanie paszczyzny, które ówcze-

snego gubernatora hr. Stadiona tak przerazio, e w duchu widzia

ju wybuch formalnego powstania z jednej a ponowienie si krwa-

wych scen r. 1846 z drugiej strony. Nie czekajc na dalsze in-

strukcye z Wiednia, zkd w ogóle wtedy adnych wskazówek nie

mona si byo doczeka, hr. Stadion na wasn rk postanowi

wystpi przeciw tej demonstracyi i wystosowa 29. marca 1848

nastpujcy okólnik do wszystkich Starostów : „Na postawione

przez niektóre urzdy obwodowe pytanie, jak si zachowa maj
w razie, jeeli poszczególni waciciele dóbr poddanym paszczyzn
daruj lub jeeliby ogoszono, e paszczyzna darowana zostaa

poddanym przez wacicieli dóbr, widz si spowodowanym posta-

nowi w duchu obowizujcych ustaw, i w tych wypadkach, gdy

waciciele ziemscy, rozporzdzajcy swobodnie swoim majtkiem

i posiadajcy dobra nieobcione dugami, owiadcz ch darowa-

nia poddanym paszczyzny, urzd obwodowy zachowa si powinien

cakiem biernie. Natomiast w wypadkach, gdy wacicielowi ziem-

skiego nie suy wolna dyspozycya lub na majtku ci dugi,

pouczy naley tak wacicieli dóbr jak i pytajcych poddanych,

jakie warunki wanoci takiej darowizny przepisuje patent' najwy-

szy z 1. wrzenia 1798, które to warunki x
) w kadym razie cile

maj by przestrzegane. Dalej pouczy naley mandataryuszy,

oficyalistów i dzierawców, e naraaj sie na najcisza odpowie-

dzialno, jeeliby w zarzdzanych przez nich lub dzierawionymi

dobrach proklamowali zniesienie paszczyzny, nie wylegitymowawszy

si przedtem w urzdzie obwodowym wyranem, w prawnej formie

wystawionem upowanieniem waciciela dóbr i jego zupelnem

*) Wymagane byo wedug tego patentu formalne zezwolenie wa-
dzy politycznej, która przedtem porozumie si miaa z wadz sdow
co do zabezpieczenia praw wierzycieli hipotecznych i w ogóle osób in-

teresowanych.
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uprawnieniem do tego kroku wedug pierwszego ustpu niniejszego

rozporzdzenia, Jeeli za pokae si, ze waciciel dóbr nie moe
swobodnie rozporzdza majtkiem swoim i dochodami z powodu
obcienia dugami lub z innych przyczyn, to zgaszajcego si
dzierawce lub oficyalist odesa naley do postanowie najw.

patentu z 1. wrzenia 1798. Przed osobami, ogaszajce mi darowa-
nie paszczyzny w gminach bez wykazania si prawem do tego

lub prawomoenem upowanieniem, naley ostrzega tak poddanych
jak i wacicieli dóbr, wzywajc gminy i dwory, aby takie osoby

przytrzymyway i odstawiay do urzdu obwodowego, który wy-
mierza bdzie kary policyjne, jeeli nie poka si poszlaki, uza-

sadniajce postpowanie wedug prawa karnego".

Z caego brzmienia swojego reskrypt ten hr. Stadiona stanowi

zasadnicz negacy prawomocnoci aktów dobrowolnej darowizny

bez wiedzy, wzgldnie bez zezwolenia wadzy, gdy nawet bierno
zalecona wadzom w wypadkach darowania paszczyzny przez

dziedziców niezaduonych i swobodnie majtkiem swoim rozporz-

dzajcych, nie moe inaczej by tumaczon, jak tylko zakwestyo-

nowaniem formalnej prawomocnoci takiego aktu darowizny. Nie

chodzio tu bowiem przecie o zwyczajne, dla wadzy zupenie

obojtne darowizny prywatne, lecz o zmian stosunków, które w pa-

nujcem ustroju patrymonialnym dotyka musiay take caego

ustroju administracyi publicznej, chodzio wic o akta publicznej

doniosoci, wobec których wadze ani biernie ani obojtnie zacho-

wywa si nie mogy, jeeliby uznaway ich wano i w natural-

nem nastpstwie wysnuwa musiay ztd wszystkie konsekweneye

prawne. Jeeli si wemie pod rozwag te okolicznoci w pocze-
niu z faktem, e okólnik hr. Stadiona (z 29. marca 1848) zaledwie

na trzy tygodni wyprzedzi patent o zniesieniu paszczyzny w Ga-

licyi (z 17. kwietnia 1848) a zanim przez Starostów zosta cako-

wicie wykonany, ju wskutek przyspieszonej publikacyi powyszego
patentu zapewne sta si — wedug terminologii biurokratycznej —
„bezprzedmiotowym", to dla prawnika adnej wtpliwoci niema,

e wszystkie wród gorczkowego ruchu demonstracyjnego doryw-

czo i jednostronnie ogoszone akta darowizny paszczynianej po-

zbawione byy istotnych warunków prawomocnoci. Z drugiej strony

jednak sam fakt, e „prawodawca" w normach o zniesieniu pa-
szczyzny wskazuje, jak postpowa naley tam, gdzie ..darowano"

paszczyzn i to z dodatkiem, „czyliby darowizna ta dostpia zu-

penej mocy prawa lub nie", naprowadza na t logiczn interpreta-

cye, e prawodawca zamierza wyranie obj normami swojemi
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akta faktycznie, chocia nic po formie prawnej, wiec nieprawo-

mocnie, ogoszonych darowizn, e zatem w swoje postanowienia

prawne o paszczynie, ju w calem zaoeniu i w sposobie wy-

dania polityczn tendency nacechowane, wprowadzi chcia take

wobec demonstrujcej szlachty cele kary i repressyi w materyal-

nym kierunku. Owe faktyczne bowiem darowizny miay charakter

demonstracyi politycznej a byy tak liczne, e, jak mówi dr. M.

Zyblikiewicz w swojej rozprawie o indemnizacyi, „od Wielkiejnocy

1848 paszczyzna w Galicyi na dane haso ustaa bez wszelkiej

interwencyi rzdu", gdy szlachta „postanowia znie paszczyzn
de facto a prawne uregulowanie sprawy czasowi i waciwym
czynnikom rzdowym zostawi".

Jeeliby tedy faktyczny stan rzeczy, bez wzgldu na przed-

stawione powyej cile prawne akcessorya, mia by stanowi oko-

liczno rozstrzygajca o sposobie wykonania przytoczonej normy

patentu paszczynianego, to wobec wiadectwa dr. M. Zyblikie-

wicza, opartego na wspóczesnych spostrzeeniach poczynionych

przeze z wybornego punktu obserwacyjnego, bo z bardzo cenio-

nej kancelaryi adwokackiej, szlachta demonstrujc na wiosn r.

1848 darowizn paszczyzny, mogaby bya ponie za to dotkliw

kar materyaln. Odmówienie indemnizacyi bowiem, jako utraco-

nej wskutek darowania paszczyzny, byoby w niektórych okolicach

kraju wprost regu a w caym kraju nie wyjtkiem, lecz wypad-

kiem powszednim. Tymczasem rzecz miaa si przeciwnie, bo wa-
nie odmówienie indemnizacyi stanowio wyjtki, nieliczne ju
w pierwszem stadyum zaatwienia spraw a zredukowane w swej

liczbie jeszcze wicej w dalszym ich przebiegu przez wyrozumiae

traktowanie przedstawie, mianowicie poda do tronu. Z tych cza-

sów najduej utrzymaa si w pamici, jeszcze za ministerstwa hr.

Belcredego a nawet i póniej wznawiana a zawsze odmownie za-

atwiana sprawa Ludwika hr. Steckiego z Dzieduszyc wielkich

w obwodzie strjjskim. Hr. Stecki, emigrant z Królestwa Polskiego

osiady w Galicyi, by tak nieostrony, e w chwili publikacyi

patentu o zniesieniu paszczyzny w dobrach jego przez komisarza

cyrkularnego nietylko wypowiedzia w jego i chopów obecnoci

lecz nawet zapisa do protokou urzdowego, te sowa: „Paszczy-

zn sam ju darowaem poddanym i protestuj przeciw temu, aby

wasnoci moj rozporzdza Cesarz lub minister".

Fakt powyszy, racy, jawny i ju ani ukry ani nawet

upikszy si niedajcy, pozbawi hr. Steckiego i jego spadkobier-
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ców raz na zawsze kilkakrotnie nawet w drodze aski reklamowa-

nej indemnizacyi.

Gdzie sani rzdca ogosi darowanie paszczyzny a waciciel

dóbr zasoni si tern, e nie wystawi na ten akt formalnego pe-
nomocnictwa, gdzie ogoszenie aktu darowizny nastpio dorywczo

i w sposób dajcy jakikolwiek pretext do zasonicia si tern, i
tak postpiono bez zamiaru demonstracyjnego, jedynie pod pressy

stosunków danej chwili i wzburzonej opinii, krótko mówic, gdzie

zachodzia dostatecznie upozorowana wymówka, tam uwzgldniano

przedstawienia, jeeli nie w toku instancyi, to w drodze aski.

A takich wanie wypadków byo najwicej. Gdzie nie byo ju
adnej podstawy do uwzgldnienia przedstawie w drodze admini-

stracyjnej, tam jeszcze zawsze staa otworem droga sdowa, bo za-

groony utrat indemnizacyi móg wyj obronn rk, jeeli jego

niewczesny akt darowizny narusza prawa osób trzecich. Wadza
administracyjna w takich razach sama wskazywaa t drog.

To uwzgldnianie wacicieli dóbr, zagroonych utrat inde-

mnizacyi, nie odbywao si bynajmniej drog naduy, nie byo
aktem Avallenrodyzmu administracyjnego, lecz naturalnem nastp-

stwem zupenej zmiany kierunku i ducha w wykonywaniu ustaw.

W administracyi do pewnego stopnia nawet w dzisiejszem pastwie

praworzdneni sposób wykonywania ustaw, chociaby one nie byy
tak powikane, wprost choatyezne, jak powysze o zniesieniu

paszczyzny, zaleny jest w znacznej mierze od poj sfer kieru-

jcych, od prdu, kierunku lub nawet tendencyi ztamtd wytkni-

tej. Sztab urzdniczy ze szkoy Kriegowskiej lub nawet Stadionow-

skiej byby w powyszej sprawie intency ustawodawcy w ten

sposób tumaczy, e skoro rzd proklamowa zniesienie paszczy-

zny i jej indemnizacy ze skarbu pastwa, to w myl tradycyjnej

polityki, obliczonej na udrczanie szlachty polskiej na kadym
kroku, naley odsdza j od indemnizacyi wszdzie, gdzie daro-

wizn paszczyzny ogosi nawet bez wiedzy dworu nieznany agi-

tator demagogiczny a ani dwór ani gmina nie odstawia go w myl
okólnika Stadion owski ego do wadzy obwodowej dla wymierzenia

kary. W sumieniu swojem taki biurokrata byby zupenie rozgrze-

szony, bo wpajano we systematycznie zdanie, e szlachta polska

jest filarem wszystkich spisków i powsta, a zasilanie jej ze skarbu

pastwa funduszami równaoby si dostarczaniu przez samo pastwo
rodków na wasn zgub. Po przyjciu do steru nr. Gouchow-

skiego, mianowicie po dotkliwem dyscyplinarnem skarceniu kilku

wybryków administracyjnych na tem tle stwierdzonych, a jeszcze
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wicej po jakim fcakiem oczyszczeniu urzdów przy przeprowadzania

nowej organizacji wadz, zawia od góry inny duch po urzdach
administracyjnych a przedewszystkiem znika owa generalna pro-

skrypcya szlachty i wyjcie jej interesów z pud prawa, która odtd
osania zaczo z równa troskliwoci gminy i dwory. Ta moralna

i spoeczna rehabilitacja prawa administracyjnego i urzdów ad-

ministracyjnych, jedno z najwaniejszych dzie publicznej dziaal-

noci hr. Gouehowskiego w ogóle a z pewnoci najwaniejsze

w pierwszym okresie jego rzdów, najdobitniej wystpia na jaw

wanie w calem przeprowadzaniu sprawy indemnizacyjnej i ser-

witutowej, w tych dwóch wielkich akcyach administracyjnych, na

które hr. Gouch owski szczególn zwraca uwag, do których z ca-

ego sztabu urzdniczego zawsze najdzielniejsze powoywa siy.

Jedno fatalne pod wzgldem ekonomicznym nastpstwo nie-

racyonalnego zainicyowania i przeprowadzenia caej tej reformy

agrarnej nie dao si w pierwszych latach nowego ustroju stosun-

ków odwróci i przynioso krajowi wielk szkod. Niepodobna byo
mianowicie ocali dla dobrobytu krajowrego tak wanego czynnika,

jakim bya praca kroci rk, wyzwolonych przez zniesienie pasz-

czyzny. Zdemoralizowany przez staro-austryack biurokracy pod

wzgldem ekonomicznym i spoecznym lud wiejski pojmowa znie-

sienie paszczyzny w ten sposób, e wolno mu teraz ca prac
odjt dworowi zoy w ofierze swojemu instynktowa prónia-

czemu. Nie myla o tem a moe nawet nie przypuszcza tego,

e odtd nie bdzie ju móg w czasach cikich zwraca sie do

tych róde pomocy, które za czasów paszczynianych stay dla
otwTorem we dworze, e zatem powinien teraz wyzwolon prac

wyzyska tak, aby z niej wydoby take rezerw potrzebn na ze

czasy. Poszed tedy w pierwszych latach paszczynianych na

marne ogromny kapita w sposób nigdy ju powetowa si nieda-

jcy. Hr. Gouchowski pragn zaradzi zemu, wzywajc Starostów,

aby tam, gdzie si okaza brak potrzebnego robotnika, pod grob
przymusu nakaniali wocian do robót na anach dworskich za

umówion zapat. W czasie przemarszu wTojsk rossyjskich do W-
gier rodek ten okaza si, jak widzielimy, bardzo praktycznym,

ale z chwil, gdy Namiestnik nie móg ju zasoni si konieczno-

ci pastwowej doniosoci, t. j. potrzeb nagromadzenia zboa

i siana w wojskoAvych magazynach rezerwowych, nie móg take

zastosowywa rodka tego stale i jawnie w formie praktyki admi-

nistracyjnej, bo go ledziy na kadym kroku i przyskaray

w Wiedniu ze duchy polityczne i spoeczne ówrczesnej doby,
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wywoane w kraju propagand Rady niskiej. Dopiero w twardej

szkole niedostatku musia' chop nasz odby t wstpn edukacy

ekonomiczn, której za dawnych czasów, w okresie schlebiania

jego dzy i próniactwu kosztem dworów, zdoby sobie nie móg.
A szkoa ta zacza si zaraz po zniesieniu paszczyzny w caym
peryodzie lat nieurodzajnych. Ów fascyku godowy, z którego na

wstpie tego rozdziau czerpalimy daty, objaniajce stan ekono-

miczny kraju przed zniesieniem paszczyzny, nie zamyka si z t
reform, lecz siga daleko po za r. 1849. Nastpoway po nim

lata cikie a r. 1853 przypomnia groz godowego przednówku

z r. 1847. Z godu nie umierali ju wprawdzie ludzie po wsiach,

ale z braku ywnoci szerzyo si wycieczenie fizyczne a na tym

gruncie podatnym rozwijay si rozmaite choroby, liczne ofiary

pochaniajce. Hr. Gouchowski zerwa z dawnym lud wiejski de-

moralizujcym systemem daremszczyzny, t. j. rozdzielania zapomóg

bezzwrotnych, a natomiast wspiera potrzebujcych pomocy z fun-

duszówr publicznych poyczkami za pork gminy udzielanemi.

Gdzie gmina nie chciaa da dobrowolnie poreki sw7 ojej, tam na-

kadano j formalnem orzeczeniem z tytuu obowizkowej opieki

nad ubogimi. W ten sposób pobudzona zostaa czujno gmin

i kontrola wTobec próniaków, zdolnych do pracy a mimo to spu-

szczajcych si cakowicie na pomoc publiczn w7 formie jamuny.
Natomiast spieszy hr. Gouchowski z otwieraniem róde za-

robkowania, gdzie i kiedy tylko nadarzya si do tego sposobno
i leao to w jego mocy. Uwaga jego zwTÓcona bya w tej mierze

gównie na drogi, w których budowie i konserwacyi z celem po-

wyszym czy si interes ogólnego znaczenia ekonomicznego.

Mnóstwo dowodów^ tej szczególnej troskliwoci hr. Gouchowskiego

o stan dróg w kraju zawieraj przechowywane dotd w urzdowem
archiwum podrczne protokoy i akta z czasów jego czstych

p. droy do Wiednia i jeszcze czstszych objazdów po kraju

w pierwszym okresie rzdówT
. Wród takiej podróy ju niejako

z drogi wysya do Starostów upomnienia, e w tern lub owem
miejscu spostrzeg zy stan lub pewne niedogodnoci. Zawsze z ta-

kiem upomnieniem czyo si nietylko wezwanie do bezzwocznego

zaradzenia zemu, lecz nadto oznajmienie, e po upywie terminu

cile oznaczonego sam si o tern przekona, czy polecenie zostao

wykonane. Ze takie oznajmienie nigdy nie byo rzucone dla sa-

mego tylko postrachu, to si rozumie. W tern wianie tkwi jeden

z sekretów ówczesnej sprystoci w administracyi, e, jak ju raz

zaznaczylimy, praetor — wbrew regule rzymskiej — minima cu-
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ravi, a przedewszystkiem owe minima dobrze w pamici przecho-

wywa.
Z t wybitn trosk lir. Gouchowskiego o stan komunikacyi

w kraju i z doniosoci tego róda zarobku publicznego dla

ludnoci wiejskiej w owych latach nieurodzaju i niedostatku zbie-

go si szczliwie, e rzd centralny na tym wanie punkcie

dawa si atwiej nakoni do wikszych ofiar dla tak zaniedby-

wanej zreszt pod innemi wzgldami Galicyi. Wedug dat poda-

nych przez Czoerniga *) rzd absolutny wyda w pierwszych czte-

rech latach swojej gospodarki na budow i konserwacy dróg

pastwowych w Galicyi sze milionów zr., wiec kwot na ówcze-

sne stosunki bardzo znaczn i odpowiadajc w pastwowym bud-

ecie drogowym z nadwyk stosunkowi Galicyi do obszaru caej

monarchii. W póniejszych latach, zwaszcza w czasie zawika
wojennych na wschodzie, do Galicyi dziki jej pooeniu wpy-
way ze skarbu pastwa znaczne fundusze a z niemi otwieray si

podane róda zarobku w robotach publicznych. Za jednym za-

machem, znowu w formie memoryau wprost do Cesarza wystoso-

wanego, wyjedna wtedy hr. Gouchowski pod naciskiem interesów

wojskowych zatwierdzenie planów budowy i rekonstrukcyi dróg

na przestrzeni 47 mil, wskutek czego wpyna ze skarbu pastwa
do biednej Galicyi kwota \

x

j2
miliona zr. Z tych zawika wo-

jennych na wschodzie i spowodowanej przez nie znacznej koncen-

tracyi wojsk w Galicyi skorzysta hr. Gouchowski, aby uly'

ludnoci ciary kwaterunkowe przez odpowiedni zmian danych

przepis*') w. Stao si to wskutek memoryau do Cesarza 28. czerwca

1855 wystosowanego. W memoryale tym hr. Gouchowski, wtedy

ju bardzo silny na swojeni stanowisku, bo zaszczycony najpo-

chlebniejszym uznaniem Cesarza po dokonanym przeze przegl-

dzie wT ojsk skoncentrowanych w Galicyi, przedstawi naduycia

wojskowoci wobec gmin i mieszkaców (samowadne zabierania

kwater bez ogldania si na dyspozycye gmin i wadzy, samo-

wolne postpowanie w wyborze mieszkali, które nawet gwatem

otwierano i t. p.) w tonie tak stanowczym, jaki w Austryi tylko

wyjtkowo ozwa sic moe w aktach, tyczcych si interesów

i spraw zawsze uprzywilejowanej wojskowoci. Ale za to cel zosta

dopity, bo przytoczone zarzuty popieray wymownie wszystkie

konkretne wnioski memoryau, majce na celu ulenie ciaru

kwaterunkowego.

*) K. br. Czoernig: Oesterreichs Neugestaltung (j. w.) str.

333-334.
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Jeeli powiedzielimy powyej , e praetor (Gouchowski)
minima curavit, to nie mielimy bynajmniej tego na myli, eby
Namiestnik w swojej troskliwoci o kada, spraw gubi si mia
w drobiazgach i wskutek tego nie siga okiem dalej celem wci-
gnicia w program swojej dziaalnoci kwestyi ekonomicznych

szerszego zakroju i zasadniczej doniosoci. Hr. Gouchowski nie

zaniedba owszem adnej sposobnoci, przy której móg w ten

sposób wystpi. Nadaway si do tego szczególnie obie pierwsze

podróe cesarza Franciszka Józefa do Galicyi, kiedy to szlachta

i w ogóle ludno za wiedz a nawet zacht Namiestnika zwra-

caa si wprost do osoby Monarchy z ronem i petycyami. O tych

petycyach odchodziy potem ze Lwowa, jak to ju powiedzielimy,

memoryay Namiestnika bezporednio do osoby Monarchy skiero-

wane. W ten sposób hr. Gouchowski zyska podstawo do znanej

ju z powyszej analizy dosadnej krytyki Bachowskiej akcyi w spra-

wie indemnizacyjnej i serwitutowej. Towarzystwo rolnicze we Lwo-
wie dostarczyo w r. 1851 hr. Gouchowskiemu swoj petycy
dobrej sposobnoci do podniesienia caego szeregu spraw pierwszo-

rzdnej doniosoci dla rolników jak n. p. sprawy zaoenia szkoy

rolniczej (w Dublanach), wydania nowych przepisów o policyi

polowej i ustawy subowej, podtrzymywania spadajcego kursu

listów zastawnych Towarzystwa kredytowego ziemskiego w dziale

lombardowym Banku Narodowego, zawizywania filialnych Towa-

rzystw rolniczych po powiatach, zaprowadzenia ca ochronnego na

granicy rossyjskiej celem zapobieenia ruinie, jaka grozia rolni-

kom galicyjskim w okresie przejciowym w razie, gdyby nadmier-

nie wzmaga si mia import zboa z krajów, które wobec istnie-

jcych tam jeszcze stosunków paszczynianych taniej produkowa
mogy i t. d.

Ktoby dzi w archiwach ministeryalnych zebra chcia ma-
terya do historyi naszej nieszczsnej, bo zawsze piekcej a zawsze

jeszcze niezaatwionej sprawy regulacyi rzek, za punkt wyjcia,

musiaby wzi programowy memorya hr. Gouchowskiego, wy-

stosowany do Cesarza 30. grudnia 1851. Kiedy warszawskie towa-

rzystwo eglugi parowej, za inicjatyw Andrzeja hr. Zamoyskiego

w ycie wprowadzone, doprowadzio próby ze swojemi parowcami

do tego rezultatu, e statkami o sile 18 koni dotaro na Wile do

Krakowa, na Dunajcu do powiatu tarnowskiego a na Sanie do Du-

biecka, hr. Gouchowski od razu ogarn donioso ekonomiczn
takiej regulacyi rzek galicyjskich, aby Wisa staa si drog wodn
do Gdaska a Dniestr do Odessy. Na transportach drzewa i pro-
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duktów gospodarstwa rolnego objani' lir. Gouchowski donioso
swojego projektu cyfrowo, o ile to na podstawie ówczesnego stanu

statystyki byo moliweni. Ten pierwszy projekt regulacyjny po-
czony nadto jeszcze z aktualna kwestya budowy kanaów jako

wielkich dróg handlowych obejmowa Wis, Dunajec, San, Dniestr

i Bug 11 kad nacisk na potrzeb traktowania sprawy jako jednej

caoci, bo podejmowanie czciowych reguacyi pocign moe
za sob zmarnowanie kos fców. Chcc rzecz ca wprowadzi przy-

najmniej w stadyum przygotowa do zamierzonego celu wiodcych,
hr. Gouchowski liczc si ze stanem finansowym pastwa zapro-

ponowa, aby rzd nie tracc czasu na deliberacye zasadnicze

przystpi zaraz do zbadania szczegóów przez swoich techników.

W cisy zwizek z tym projektem regulacyjnym wprowadza me-

morya hr. Gouchowskiego taki plan budowy koleji elaznych

i dróg wicynalnych, jako czników miedzy kolejami, aby Galicya

pokryta zostaa wielk sieci komunikacyi potrzebnych do wyzy-

skania wszystkich jej skarbów przyrodzonych. eby ku elazo,

dopóki gorce , hr. Gouchowski liczc na to , e ten jego

miay plan komunikacyjny olni swoj wielk perspektyw eko-

nomiczn sfery rzdowe w Wiedniu tak samo, jak olni autora,

przedoy te równoczenie projekt nowych przepisów o budowie

dróg wicynalnych, uoony w myli uatwienia i przyspieszenia

dziea.

Interesa ekonomiczne kraju, zwaszcza w zakresie komunika-

cyi. leay hr. Gouchowskiemu tak bardzo na sercu, e nie waha
si broni ich nawet wtedy, gdy mu w poprzek staway jedno-

stronne traktowanie tej kwestyi ze strony wojskowoci. W r. 1855

n. p. wojskowo chciaa wpyn na zmian budujcej si gównej

linii kolejowej w Galicyi w ten sposób, aby z Przemyla zwrócono

j ku linii prawego brzegu Dniestru a ze Lwowem poczono tylko

przez boczn odnog. Na pierwsz, jeszcze urzdownie nie zako-

munikowan, wiadomo o tern hr. Gouchowski wystosowa 3.

czerwca 1855 memorya do Cesarza, w którym z lojaln otwarto-

ci przedstawi szkod groc ekonomicznym interesom kraju

w razie ziszczenia si zamysów wojskowoci. „Szczególne uwzgl-

dnienie stosunkówT handlowTych i rolniczych — pisze hr. Gou-
chowski w tern, jak si pokazao, uwzgldnionem przedstawieniu—
wpywao w sposób rozstrzygajcy przy budowie koleji elaznych

w innych prowincyach. Galicya, która w tym kierunku przede-

wszystkiem powinnaby dozna bezporedniego poparcia ze strony

rzdu dla podniesienia jej dobrobytu, niezawodnie u najwyszego
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tronu uznana zostanie godna takiego najaskawszego uwzgl-

dnienia".

Bach zapewne nierad by tej bezporedniej stycznoci lir.

Gouchowskiego z Cesarzem, ale ani jej przerwa ani zapobiedz nie

móg. Cesarz bowiem, coraz askawiej usposobiony dla lir. Gou-
chowskiego w miar, jak w podróach po Galicyi z wasnych spo-

strzee przekona sio o jego dzielnej administracyi kraju, nietylko

omiela swojego Namiestnika do wnoszenia takich przedstawie,

lecz nieraz wprost je wywoywa yczeniem wyranie objawionem.

Tak n. p. w r. 1855 wród podróy po Galicyi Cesarz zada sam

od hr. Gouchowskiego przedstawienia w sprawach krajowych, które

w danej chwili za szczególnie wane uznaje. Hr. Gouchowski od-

powiedzia na ten rozkaz memoryaem, w którym po powoaniu

si na swoje dawniejsze przedstawienia podniós oprócz potrzeby

otoczenia cilejsz opiek prawn propinacyi, która po zniesieniu

paszczyzny pozostaa nadal prawem, ale na zniesieniu jurysdykcyi

patrymonialnej wiele ucierpiaa, nadto jeszcze trzy kwestye pierw-

szorzdnej doniosoci. Pierwsza kwestya obejmowaa organizacy

gminy w sposób odpowiadajcy jej znaczeniu w ustroju publicznej

administracyi po zniesieniu paszczyzny, przyczem nacisk pooony
zosta na potrzeb zabezpieczenia w pierwszym okresie prawnego

i spoecznego stanowiska wikszej wasnoci ziemskiej (obszaru

dworskiego) wobec gmin wiejskich, przejtych cigle jeszcze nie-

ufnoci i zawici w dawnych czasach przeciw szlachcie wzbu-

dzon. Druga kwestya tyczya si kommassacyi gruntów, której

ogromne znaczenie dla stosunków ekonomicznych w pierwszym

a prawnych w dalszym rzdzie memorya Namiestnika z szczegól-

nym naciskiem i dokadnie okreli. Trzeci wreszcie punkt memo-
ryau tyczy si urzdzenia ksig gruntowych dla posiadoci wo-
ciaskich, przyczem dobitnie podniesion zostaa potrzeba zabez-

pieczenia takiej kontroli prawnej co do obciania posiadoci

wociaskich, „aby niewyksztacony i prawnej opieki wymagajcy

wocianin ustrzeony zosta od lichwiarskich sprawek, szczególnie

ze strony ydostwa".

Dlaczegó jednak z tych wszystkich projektów i planów hr.

Gouchow\skiego tak stosunkowo mao praktycznych korzyci spy-

no na kraj a gówne pomysy jego pozostay nieziszczone? Pora

i sytuacya w Wiedniu byy pod tym wzgldem bardzo nieprzy-

chylne. Ministerstwo zajte byo wycznie „rekonstrukcy" mo-

narchii na nowych podstawach, a wszystkie inne sprawy nie zo-

stajce w bezporednim zwizku z tern zadaniem adraczano albo
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ad feliciora tempom, jeeli si z niemi liczy musiano, jak si to

rzecz miaa co do wniosków hr. Gouchowskiego ze wzgldu na

jego wpywy u Cesarza, albo ad calendas graecas, jeeli nie byy
poparte takiemi wpywami. Organizowano wtedy i reorganizowano

wszystkie membra disiecta Wgier, rozbitych na szereg prowincyi

i wice-prowincyi z osobnemi namiestnictwami, a nadto organizo-

wano i reorganizowano take cay ustrój wadz, cae urzdzenie

prowincyi niewgierskich tak, aby wszystko tono w jednej scen-

tralizowanej massie terytoryalnej, w której tylko skomplikowany

mechanizm administracyjny móg jaki czas podtrzymywa od biedy

fikcy o jednolitoci pastwowej caej monarchii. Organizowano

i reorganizowano wszystko nie za jednym zamachem, z planem naprzód

obmylanym, lecz po kilka razy a zawsze dorywczo, tak, e w ro-

cznikach dziennika ustaw pastwa z tej doby mona nieraz w je-

dnym tomie (z jednego roku) znale ustawy i rozporzdzenia,

wydane po wszelkiej formie i wnet potem take po wszelkiej for-

mie zniesione, zanim jeszcze mogy by przeprowadzone. W takim

systemie rzdowym nie myli si o doniosych reformach ekono-

micznych tak samo, jak w gospodarstwie, polegajcem na yciu

z dnia na dzie, nie myli si o inwestycyach, planach na dalsz

met i t. p.

A do tego przybyway kopoty finansowe, z których rzd
ówczesny wobec rozpocztej bardzo kosztownej „rekonstrukcji"

pastwowej nigdy nie wychodzi, które te ostatecznie za przy-
czeniem sie nieszczliwych zawika zewntrznych i klsk wo-

jennych podkopay cay fundament Bachowskiej budowT

y. Na
zaradzenie tym kopotom nie umiano znale innych rodków, jak

tylko takie prymitywne, jak wytenie ruby podatkowej do osta-

tnich granic, zaprowadzenie now7ych podatków, sprzeda wzgldnie

zastaw dóbr pastwowych i t. p. Austryaccy obrocy epoki z przed

13. marca 1848 (n. p. hr. Hartig *), jeden z wybitnych aktorów

a póniej obroców tej epoki) czerpi wanie z nieudolnej polityki

finansowej po r. 1848 najdobitniejsze argumenta dla swoich tez

politycznych. W rzdzie tych prymitywnych rodków pokrywania

wzrastajcych wydatków pastwa wan rol odgryway po r.

1851 poyczki pastwowe, które nazywano narodowemi, dobrowol-

nemi i t. p. a które w rzeczywistoci stanowiy tylko zwyczajne

„pompowanie" jednostek, gmin, instytutów i funduszów publicznych

*) Genesis der Revolution in Oesterreich im Jahre 1848 —
Leipzig 1851, str. 57—8.
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przez administracyc prónego skarbu pastwa. Na formaln ironie

zakraway te poyczki w Galicy i, wycieczonej klskami politycz-

nemi, spoecznemi i ekonomicznemi z kilku poprzednich lat a tein

samem najwicej uginajcej si pod poprzednio ju naoonym
ciarem wyszych i nowych podatków oprócz opat skarbowych.

Subskrypcya odbywaa sie wrzekomo dobrowolnie, z czystych po-

budek patryotycznych, a tymczasem w rzeczywistoci przybieraa

co do osób i instytucyi zostajcych w zalenoci od rzdu (n. p.

co do urzdników i gmin) wprost charakter kontrybucyi z góry

naoonej. Ratalne ciganie subskrybowanych kwot poyczkowych

odbywao si nawet w prowincyach ekonomicznie nieskoczenie

wówczas wyszych nad Galicy bardzo powoli, ale nie z planu,

lecz z koniecznoci, bo wszdzie szemrano ju na trudny do znie-

sienia ucisk fiskalny. Jestto fakt na facecy zakrawajcy, ale z pe-

wnoci historyczny, niejako urzdownie stwierdzony, e w tych

cikich czasach nie w biednej Galicyi, lecz w zasobnych Czechach,

pewien wieniak przycinity terminami spaty podwyszonych

podatków i zalegemi ratami „dobrowolnie" subskrybowanej dla

pastwa kwoty poyczkowej, zwróci si do wadzy politycznej

z pokorn prob, aby mu pozwolono raty te — w areszcie od-

siedzie !

Swoj drog na kilkumilionow ludno Galicyi nie byby —

•

przynajmniej w pierwszych operacyach kredytowych pastwa —
przypad zbyt wielki ekwiwalent w areszcie, gdy z dobrej wroli

subskrybowano na obligi pastwowe mao a wadze administra-

cyjne nie wywieray takiego nacisku, jak w innych prowincyach,

gdzie szefowie rzdów krajowych niejednokrotnie stawiali spraw
nakaniania ludnoci do udziau w „dobrowolnych" poyczkach

pastwowych tak, jak si zazwyczaj daje karyerowiczom do zrozu-

mienia, kdy wiedzie droga do zjednania sobie przeoonych a wiec

do awansów7
. W r. 1851 w 85 milionowej poyczce pastwowej

caa Galicya reprezentowana jest kwot stosunkowo bardzo nisk

(428.700 zr.) a hr. Gouchowski donoszc o tern ministerstwu po

zamkniciu subskrypcyi w relacyi z 25. padziernika 1851 nie

obwija fiaska w bawen, lecz owszem korzysta z tej sposobnoci,

aby przedstawi rzdowi centralnemu smutne pooenie ekonomiczne

kraju w prawdziwym wietle. Wtedy jeszcze nie mylano o wy-

pacie indemnizacyi, wric Namiestnik gównie na to nacisk poo-

y, e najzamoniejsza klasa ludnoci, szlachta, wskutek doryw-

czego zniesienia paszczyzny znalaza si po r. 1848 wobec braku

kapitaów potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa, wiec o sub-
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skrybowaniu znaczniejszych kwot dla pastwa i myle nie moe.
W braku przemysu — tak dalej objania sytuacy hr. Gouchow-
ski — rednia klasa ludnoci po miastach i miasteczkach nie roz-

porzdza take rodkami po nad niezbdn do egzystencji miar
a ludno ydowska mogaby wprawdzie subskrybowa wicej, ale

w danych stosunkach, wród ogólnego braku kapitaów, moe go-

tówk lokowa na lichwiarski procent, wic nie widzi adnego
interesu w subskrypcji na poyczki pastwowe.

Ale mimo niepomylnych stosunków ekonomicznych rzd
nie majc innej drogi rzuca si niemal corocznie w nowe expe-

rymenta subskrypcyjne, które chyba tylko przez takich apologetów

tempos aci jak br. Czoernig mog by przedstawiane jako ope-

racye finansowe, racyonalnie obmylane i z powodzeniem dokonane.

Mimo wszystkich poyczek, wrzekomo tak szczliwych, fi-

nanse pastwa nie wytrzymay nacisku, jakie na nie wywary
wypadki wschodnie z r. 1854— o, wród których nieudolna poli-

tyka zagraniczna niejako w alians wesza z równie nieudoln po-

lityk finansow, aby skompromitowa panujcy system absolutny

i przyspieszy jego upadek. Po wojnie krymskiej równowaga

wT budecie pastwowym tak bya zachwian, e rzd mimo ja-

wnego niezadowolenia ludnoci i jej narzeka na ucisk fiskalny,

postanowi uciec si znowu do zuytego rodka zaradczego,

do — ruby podatkowej. Powsta wtedy plan podwyszenia podatku

gruntowego i domowego. Minister Bach zada najpierw od

wszystkich Namiestników opinii w tej sprawie, chocia zapewne

zaleao mu wicej na powolnem oswojeniu opinii ludnoci z my-

l o wyszych podatkach, anieli na poznaniu tej opinii. Hr.

Gouchowski wypowiedzia zdanie swoje w obszernym memoryale

z 9. kwietnia 1856, w którym z sumienn otwartoci przedstawi

przykre pooenie ekonomiczne kraju, ju obecnie zbyt przecio-

nego podatkami. Przytoczymy z tego memoryau gówniejsze ustpy

raz dlatego, e zawieraj one wierny obraz ówczesnej sytuacji

ekonomicznej Galicyi a powtóre dlatego, e charakteryzuj samo-

dzielno hr. Gouchowskiego w wypowiadaniu zdania bez oglda-

nia si na to, e byo ono w danej chwili wcale niepodane dla

wszechmocnego jeszcze w pastwie ministra.

„Bardzo dotkliwy i przykry ciar — pisze hr. Gouchowski

po ogólnych uwagach o niepomylnym stanie kraju — stanowi

poyczka narodowa (z r. 1854). Nazwano j wprawdzie w zasadzie

dobrowolna i za taka uwaano ja tam, gdzie formalne subskrypcye

mogy by otwarte. Co do wsi jednak nie naley si oddawa zu-



241

dzeniu, jakoby poyczka ta rzeczywicie bya dobrowoln. Lud

wiejski bowiem i mieszkacy maych miast nie posiadaj w braku

wyszego wyksztacenia naleytego wyobraenia o poyczkach pa-
stwowych. Tam zawsze jeszcze panuje to przekonanie, e — Cesarz

moe bez poyczki nakaza, aby z kruszcu lub papieru zrobiono

tyle pienidzy, ile ich potrzeba! Wród takich stosunków dobro-

wolnego subskrybowania poyczki narodowej tern mniej mona
byo oczekiwa, ile e pooenie materyalne ludnoci wiejskiej

w ogóle nie byo pomylne. Wzgldy na dobro publiczne kazay

w tym wypadku tak postpowa, aby mimo braku trafnego pojcia

o rzeczy wród ludnoci cel zosta osignity. Przypisywano tedy

gminom za ich zgod dwu lub trzykrotn naleyto podatkow,

czasem nawet wicej, jako kwot subskrypcyjn. Dowiadczenia

dotd zebrane wykazay, jak trudnem bdzie teraz ciganie rat

subskrypcyjnych. Niestety zbyt czsto trzebaby uciec si do po-

stpowania przepisanego przy ciganiu zalegoci podatkowych

i to z bezwzgldnym rygorem, jeeliby raty te rzeczywicie miay

by zebrane. Niedostatek i przymus do uiszczania tych rat wywo-

uj niezadowolenie i niech, wskutek czego czsto wpywaj
i ponawiane bywaj proby o cakowite odpisanie subskrybowanych

kwot poyczkowych. Wzrastajce z roku na rok dodatki na po-

trzeby krajowe, o których w chwili subskrybowania poyczki na

pewne przypuszczano, e w sumie ogólnej nie ulegn zmianie,

sprawiy w poczeniu z powyej przedstawionemi stosunkami, e
w ostatnich czasach gminy wiejskie usiuj za wszelk cen uwol-

ni si od uciliwych wpat na poczet poyczki narodowej. Wiele

gmin wiejskich za bezcen sprzedaje ydom obligacye za wpaty

otrzymane a niektóre gminy nawet chtnie darowayby te obliga-

cye, byle tylko nabywca przyj na siebie obowizek uiszczania

dalszych rat i uwolni je od tego ciaru. W okrgu Namiestni-

ctwa lwowskiego subskrybowano na poyczk narodow razem

11,800.000 zr. 1
) a z sumy tej nominalnej spacono od r. 1854 po

koniec lutego 1856 w gotówce 4,932.768 zr. Pozostaje jeszcze do

uiszczenia za r. 1856 gotówk 967.232 zr. a w dalszych trzech

ratach rocznych (1857—1859) 5,310.000 zr. Jeeli si zway, e
z podatków bezporednich oprócz gruntowego i domowego take

zarobkowy i dochodowy znacznie obciaj ludno, gdy wadze

skarbowe przy wymiarze wziy w rachub jaknajpomy siniej sze

stosunki , e dalej oprócz podatków bezporednich , dodatków

*) Z ogólnej sumy 500 milionów.

Agenor br. Goucliowski. 16
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dla funduszu krajowego i indemnizacyjnego oraz rat na poyczk
narodow, czciowo t. j. na poszczególne klasy mieszkaców lub

na gminy spadaj inne ciary i prestacye w gotówce lub w na-

turze, które nieodzownie uiszczone by musz a czsto znacznej

dosigaj wysokoci, jak dodatek na izby handlowe, opaty na ko-

szta leczenia, opaty konkurencyjne na budowle kocielne, szkolne,

drogowe i wodne, opaty na koszta zakadania szkó i na dotacye

nauczycieli, dodatki gminne, naleytoci ekwiwalentowe, naleyto-

ci od zmiany posiadania, spaty ratalne wieczystych dzierawców

z powodu indemnizacyi — to nie ulega adnej wtpliwoci, e
ju obecnie sia podatkowa ludnoci kraju jest a nadto obciona.

Suszno tego twierdzenia wykazuj dotychczasowe zalegoci po-

datkowe. Z dowiadczenia wiadomo, e w Galicyi podatki wpywaj
najobficiej w IV. i I. kwartale a dalej faktem jest, e dzisiejsze

urzdy powiatowe czuwaj energiczniej i z wikszym skutkiem

nad regularn spat podatków, anieli to dawniej bywao. Mimo

to zalegoci z kocem I. kwartau 1856 wynosz 2,000.296 zr.

Wobec powyej przedstawionych faktycznych stosunków przejty

przewiadczeniem, e wszelka moliwa konserwacya siy podatko-

wej kraju ley w dobrze zrozumianym interesie rzdu, musz co do

podniesionej kwestyi wyrazi opini, e podwyszenie podatku

gruntowego i domowego wród obecnych stosunków nie jest do-

puszczalnem i byoby szkodliwe dla kraju a zarazem dla monar-

chii. Co do poszczególnych rodzajów podatków nie mog pomin,
e jednym z najuciliwszych jest podatek domowo - czynszowy

w miastach, z powodu wysokoci swojej. Potrcanie 15 ,}

/ na sarfa

ecta w miastach, nie stoi w adnym stosunku do potrzeby. Wyso-

ko tego procentu ustanowiona zostaa, jak si zdaje, bez uwzgl-

dnienia waciwoci Galicyi, wedug stosunków, panujcych w in-

nych szczliwszych krajach koronnych. W Galicyi zima trwa

zazwyczaj sze miesicy. Jeeli ju sam klimat ostry wymaga

wikszego nakadu w materyale przy budowie domów, to z drugiej

strony faktem jest, e materya psuje si w krótszym czasie, ani-

eli w innych krajach z agodniejszym klimatem. Pod wzgldem

budowli Galicya wskutek zych stosunków i braku kapitaów pozo-

staa w tyle za innemi krajami koronnemi z agodniejszym klima-

tem. Z maemi wyjtkami uywa si tutaj materyau drzewTnego

na schody i dachy, a wskutek tego te kosztowne czci skadowe

budynków ju po upywie niewielu lat prawie na nowo musz
by stawiane. W takim stanie rzeczy procent przyznany na sarta

ecta w regule nie wystarcza na odnowienie a ztd wypywa ko-
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nieczno naruszenia kapitau. Dochód z domów bowiem wynosi

w miastach po strceniu podatków i wszystkich ciarów zaledwie

2—272 /o a tylko w rzadkich wypadkach 3°/ . Taki dochód czsto

nie wystarcza wacicielom domów na pokrycie najskromniejszych

potrzeb ycia. W miastach, w których pobierany jest podatek do-

mowo- czynszowy, stan budowli by od dawna zy dla braku kapi-

taów budowlanych a wysoki podatek nie wpynie przecie korzy-

stnie na poprawienie tego stanu, zwaszcza wobec faktu, e kon-

kurencya szukajcych pomieszkania pozostaje poniekd jednakow.
Wysokim podatkiem dotknita zostaje waciwie tylko ta ostatnia

kategorya mieszkaców, t. j. w regule klasa z dochodami rocznemi,

jak n. p. urzdnicy. Faktem jest, e od czasu zaprowadzenia wy-

sokiego podatku domowo-czynszowego zaniechano w miastach bu-

dowania nowych domów. Jak niekorzystne nastpstwa ztd wyni-

kaj, dobrze wiadomo ministerstwu z wielokrotnych rokowa o po-

mieszczenie urzdów powiatowych i wadz sdowych. W takich

razach rzd w regule skania si musia do wielorakich ofiar,

mianowicie przyznawa wysokie czynsze i kilkuletnie bezprocen-

towe zaliczki w gotówce. AVszelkie podwyszenie tego podatku

i nastpstwa takiego zarzdzenia musiayby by zgubne. Jeeliby

wreszcie to moje otwarte przedstawienie stosunków nie miao
by uwzgldnione wobec yczenia ministerstwa, aby w caej mo-

narchii zaprowadzony zosta wicej jednolity system opodatkowa-

nia, to w takim razie musiabym z ca stanowczoai owiadczy
si przynajmniej przeciw zaprowadzeniu takiego systemu co do

podatku gruntowego i domowego ju z pocztkiem r. 1857. Re-

forma ta musiaaby by odroczon do koca r. 1859 t. j. do

upywu terminu, w którym spacone by maj raty poyczki na-

rodowej".

Czy te uwagi krytyczne o podatku domowo-czynszowym nie

mogyby i dzi jeszcze by w caoci powtórzone a nawet silniej

jeszcze zaakcentowane?

Na takiej ochraniajcej od zego i zapobiegajcej wzrostowi

zego, cichej i niestety tylko na przechowanie w archiwalnej pa-

mici skazanej akcyi urzdowej wypado hr. Gouchowskiemu

ograniczy si w swojej dziaalnoci w zakresie spraw ekonomicz-

nych podczas caego pierwszego okresu rzdów. Plany reform dalej

sigajcych, do których jak wiadcz powyej przez nas przyto-

czone memoryay do Cesarza z czasów jego dwukrotnego pobytu

w Galicyi, hr. Gouchowski impuls da próbowa, wypado odro-

czy do lepszych czasów, których bliski wit wówczas jeszcze nie

16*
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by przewidywany. Ale wród danych warunków, ju sam mo-

liwo skutecznego prowadzenia chociaby tylko takiej akcyi

zapisa wypada w historyi kraju jako szczliwe zrzdzenie losów.

Jak dla chorego organizmu pierwszym krokiem, niejako wst-

pem do procesu leczniczego, jest troskliwa osona przed dalszem

dziaaniem zewntrznych wpywów szkodliwych, przed dalszem

zabójczem wyczerpywaniem si chorob zwtlonych, tak dla ówcze-

snego organizmu krajowego, wstrznionego do gbi wypadkami

lat 1846—1848, niejako ubezwadnionego szeregiem zabójczych

paroxyzmów, najpotrzebniejsz w danej chwili bya osona przed

ciosami systemu Bachowskiego, który w szalonym rozpdzie do

mechanicznego przeobraenia ustroju Austryi przedewszystkiem

burzy tradycyjn organizacy bez obmylanego z góry planu re-

konstrukcyi i nie przysparza pastwu nowych si, lecz owszem

na zarzdzane, cofane i napowrót podejmowane experymenta kon-

stytucyjno - administracyjne wyczerpywa do reszty i te siy, jakie

monarchia uratowaa z dopiero co przebytego kataklizmu rewolu-

cyjnego. Jak spokój dla chorego organizmu stanowi najgówniejszy

czynnik w rekonwalescencyi, tak w owych czasach dla ciko sko-

atanego spoeczestwa polskiego w Galicyi dobrodziejstwem i za-

datkiem lepszej przyszoci byo poskromienie anarchii i zrehabili-

towanie prawnego charakteru administracyi, co stanowi jeden

z najwybitniejszych a zarazem i najwietniejszych rysów charakte-

rystycznych pierwszego okresu rzdów hr. Gouehowskiego. Anar-

chia z dwóch stron grozia zamceniem stosunków spoecznych

i administracyjnych, najpierw ze strony zdemoralizowanego przez

biurokracy ludu wiejskiego, który od r. 1846 uwaa si za zbawc
rzdu wobec buntowniczej szlachty i wadz niemal z góry trakto-

wa, a w r. 1848, wród zamtu wywoanego na tle paszczynia-

nem przez t sam biurokracy w sojuszu z Rad rusk, ju rwa
si zaczyna do nowego pofolgowania dzikim instynktom, powtóre

ze strony wadzy wojskowej, która przez widom gow swoj,

generaa komenderujcego Hammersteina, zacza traktowa Gali-

cy jakby wieo zajty kraj nieprzyjacielski i wadz cywiln

uwaa tylko za oddane sobie narzdzie. A wadza ta, reprezento-

wana w cyrkuach pocztkowo przez biurokratów starej daty, dla

których tradycyjnem przykazaniem politycznem i niewzruszon

maxym rzdow byo nkanie i rujnowanie szlachty, szachowanie

dworów przez gminy, pracowaa tern samem gorliwie nad podnie-

caniem rozstroju spoecznego i administracyjnego, nad ponianiem
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powagi prawa i urzdu, nad nadaniem administracyi pitna bez-

karnej dowolnoci.

Widzielimy jak trudna, niebezpieczna, pocztkowo niemal

beznadziejn bya walka lir. Gouchowskiego z temi czynnikami

rozstroju prawnego i spoecznego. Zwycistwo przeze w tej walce

odniesione zapisa naley w historyi kraju jako pocztek zwrotu

ku lepszej przyszoci.

-igCN^^^r
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Polityczna dziaalno hr. Gouchowskiego.

Tre: Wielbiciele i przeciwnicy hr. Gouchowskiego w sdzie o pierwszym

okresie jego rzdów. — Zapoznawanie politycznej strony dziaalno-

ci hr. Gouchowskiego w tym okresie. — Administrator a polityk.—

Sd Józefa Szujskiego o politycznej roli hr. Gouchowskiego w tym

okresie. — Historyczny kurs »poczucia rzdu i posuszestwa pra-

wu«. — Lojalno i popularno jako dylemat polityczny. — Mar-

grabia Wielopolski jako ofiara tego dylematu i zwycizkie wyjcie

hr. Gouchowskiego z podobnej sytuacyi. — Popularno hr. Gou-

chowskiego w pierwszym i póniejszym okresie rzdów. — Powolne

oddziaywanie rezultatów dziaalnoci na opini. — Pierwsza podró

cesarza Franciszka Józefa do Galicyi. — Adresy szlachty wschodnio-

i zachodnio galicyjskiej. — Memoryay hr. Gouchowskiego do Cesa-

rza. — Ukryta niech w szerszych koach obywatelskich. — Br.

Kalchberg jako powiernik Bacha i jego stosunek do malkontentów.

—

Hr. Gouchowski i Arcyksi Karol Ludwik. — Zwierzenia br.

Kalchberga o jego intrygach przeciw hr. Gouchowskiemu. — Upadek

br. Kalchberga. — Indywidualno hr. Gouchowskiego w sdzie hi-

storyków niemieckich i w wspóczesnej opinii kraju. — Znaczenie

pierwszego okresu dla politycznych i narodowych interesów kraju.

—

Jednolito w charakterze politycznej dziaalnoci hr. Gouchow-

skiego. — Znaczenie i pooenie szlachty w pierwszym okresie rz-

dów hr. Gouchowskiego. — Zasugi hr. Gouchowskiego w obronie

szlachty. — Zawizki akcyi w póniejszym okresie podjtych. —
Podzia kraju. — Zarzuty germanizacyi i germanofobii. — Urzdnicy

niemieckiej narodowoci. — Germanizacya sdownictwa. — Germa-

nizacya szkó. — Prd germanizatorski w sojuszu z rutenizmem ery

Stadionowskiej. — Germanizacya jako polityczne antidotum na ten

rutenizm. — Memorya br. Gouchowskiego do Cesarza o kulturalnej

wyszoci jzyka polskiego. — Przebysk idei politycznej dyplomu

padziernikowego w tym memoryale. — Zakoczenie.
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Pierwszy okres rzdów hr. Gouchowskiego zalegaa dotd

ciemnica, w braku ródowego materyau nierozprószona nawet

slabem wiatekiem krytyki historycznej, pokrywaa mga bani,

plotek i rónorodnych wersyi, popltanych z tradycyami wtpliwej

co najmniej wiarogodnoci tak, e dla rónych nawet dyametralnie

sprzecznych zda znalaz si tam zawsze dostateczny punkt opar-

cia. Wielbiciele hr. Gouchowskiego omijali ten okres obawiajc

si, eby tam nie znaleli rzeczy, wikajcych przeprowadzony

przez nich rachunek zasug trzykrotnego Namiestnika lub nawet

rzucajcych cie na jego indywidualno obywatelsk, przeciwnicy

za nie mogc wobec przewaajcego pietyzmu dla tego niepospo-

litego ma oprze si gownie na baniach i plotkach niespraw-

dzonych, postpowali w sdach swoich o nim w ten sposób, jak-

gdyby chodzio o jaki pardon historyczny, naleny hr. Gouchow-

skiemu za pierwszy okres rzdów dla tych wielkich zasug, jakie

pooy za drugim i trzecim powrotem na stanowisko Namiestnika

Galicyi.

Staa tedy dotd przed oczyma spoeczestwa polskiego w Ga-

licyi posta hr. Gouchowskiego czciowo zamglona a w niektó-

rych rysach nawet zupenie zatarta. Tyczy si to mianowicie

politycznej strony caej dziaalnoci hr. Gouchowskiego, prawie

pomijanej, o ile wspóczesny rozwój wypadków konstytucyjnych

w Austryi od czasu do czasu nie odwiey w pamici dzisiejszego

pokolenia rzewnych wspomnie o pierwszym autonomicznym par

excdlence etapie konstytucyonalizmu austryackiego, o dyplomie

padziernikowym i jego niezapomnianym nigdy w historyi Austryi

autorze. Ale i w takich razach polityczna rola hr. Gouchow-

skiego traktowana bywa jedynie jako epizod, wprawdzie wietny

i w historycznej pamici utrwalony, ale zawsze tylko epizod.

Zreszt zdanie, e hr. Gouchowski by znakomitym administrato-

rem, ale nie politykiem, powtarza si cigle, nawet pod firm tak

powan i wytrawn w naszej literaturze historyczno - politycznej

jak H. Lisicki (w monografii o A. Z. Helciu).

Pomijamy kwesty, czy — przynajmniej w naszych stosun-

kach— mona by znakomitym administratorem, jeeli si zarazem

nie posiada zmysu politycznego. Jeeliby jednak zdanie powysze

miao to znaczenie, e hr. Gouchowski by tylko wybornym go-

spodarzem kraju, troskliwym i zapobiegliwym o losy poszczególnych

spraw, ale nie obejmowa caoci interesów publicznych, nie posiada

idei przewodniej w sterowaniu nawy krajowej i nie patrza z pro-

gramow myl w dalsz przyszo, poprzestajc tylko na tern,
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co w danej chwili i wród danych warunków na korzy spoe-

czestwa osign sio dawao, to zdanie takie nietylko stanowioby

widoczn ujm dla historycznej indywidualnoci lir. Gouchow-
skiego, lecz nadto wiadczyoby o zapoznaniu charakteru i donio-

soci jednego z najciekawszych i najwicej pouczajcych rozdzia-

ów v,' porozbiorowej historyi tego odlaniu spoeczestwa polskiego,

któremu polityczne losy w pierwszych czasach po upadku Polski

zdaway si zapowiada najsmutniejsz przyszo a któremu

w chwili mierci hr. Grouehowskiego ju w caej peni przypada

rola najgówniejszej, jeeli nie jedynej, w danych warunkach wa-

rowni polskoci.

Ze wszystkich gosów publicystycznych, które o caej dzia-

alnoci publicznej hr. Gouchów skiego ozway si w pierwszej

chwili po jego zgonie, jeden góruje nad wszystkiemi nietylko

wielk powag autora, jako jednego z naszych najwietniejszych

historyków i publicystów, lecz nadto trafnoci sdu z wyszego

punktu widzenia wydanego i szerszy horyzont obejmujcego. ]\Ianiy

na myli gos Józefa Szujskiego 1
). Jako historyk niejako intuicy

odgad on ca polityczn donioso pierwszego okresu rzdów

hr. Gouchowskiego, uwaajc okres ten za szczliwie odbyty

i ju historyczny kurs „poczucia rzdu i posuszestwa prawu",

wic cnót publicznych, które stanowi nieodzowny warunek ycia

i zdrowia politycznego spoeczestw wasny ustrój pastwowy po-

siadajcych, których brak gównie sprowadzi nasz upadek a któ-

rych nabycie po upadku w twardej szkole prób i dowiadcze

stanowi niejako problemat dalszego bytu. Warunki spenienia

missyi. jaka pod tym wzgldem spada na Polaka, którego losy

powoay na przodujce stanowisko jako ma stanu, byy zawsze

trudne a co do hr. Gouchowskiego, mówic dalej sowami Szuj-

skiego „podwójnie trudne do dopicia. Jak to bowiem wyrabia

w sobie poczucie rzdu i posuszestwa prawu, jeeli wspóudzia

w rzdzie uchodzi dugo za wspóudzia w dokonanym gwacie,

a prawo napitnowane byo z góry wielkiem bezprawiem politycz-

nem, spenionem na spoeczestwie. Naturaln ztd kolej poszo

unikanie udziau we wadzy a za wzorem obcych krajów szukanie

organ izacyi tajemnej, majcej wyraa rzeczywist myl spoecze-

stwa. Pooenie to stawao si i staje przyczyn nieobrachowanego

zego. Nie bdziemy podnosi wielkich kataklizmów, które sprowa-

dzao, bo o tern mówiono ju dosy, ale podniesiemy niebezpie-

x
) W Przegldzie Polskim z r. 1875 t. I. str. 490 i n.
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ezestwa, jakie normalnemu rozwojowi narodu grozi uwaanie

wadzy spoecznej za naturalnego nieprzyjaciela, stanowiska urz-

dowego jako Walenrodowej sytuacyi ze szkoda witego zawsze

zobowizania, które si przysig nazywa. Jakie ztd zabaamuee-

nie sumie, jakie szkody moralne, zrozumie kady nieuprzedzony,

jak zrozumie fatalne pooenie tych, którzy z pod przepisów obo-

wizujcego prawa istnienie swoje okupywa musz tylko staem

tego prawa obchodzeniem. Rady na takie pooenie czsto i bardzo

czsto niema. Rzdy i rzdzeni zarówno w bednem obracay sie

tutaj wielekro kole i brak lojalnoci kaza im i rodkami re-

pressyi a repressye uniemoliwiay lojalno. Nie brako przytern

zarzutów anarchicznej natury — rewolucyonici nand nieme —
które czyniono Polakom. Utrzymanie lojalnego kierunku stawao

si niezmiernie trudnem : lojalno równaa si upadkowi popular-

noci, popularno stawaa si podejrzan, jako wypyw nielojalnego

usposobienia. Niedawno jeszcze zgin wT tym dylemacie czowiek

wielkiej miary, Wielopolski
;
przepyn szczliwie midzy t Scyll

a Charybd Agenor hr. Gouchowski a z nim prowincya polska,

Galieya. Notujemy to jako objaw nadzwyczaj dodatni, prawie je-

dyny w porozbiorowej naszej historyi. Pierwszy raz czowiek, który

sta sam na lojalnoci, dobieg szczliwie kresu wród najzupeniejszej

i najpowszechniejszej popularnoci, pierwszy raz prowincya polska

znajduje si na drodze, gdzie uczucia jej narodowe cz sie ze

szczer przychylnoci dla dynastyi i pastwa, do którego naley ..

.

W urzdowej swojej karyerze mia hr. Gouchowski sposobno
pozna si ze wszystkiemi odcieniami biurokratycznego polakoer-

stwa i wyszed na najdzielniejszego polakoerców pogromc. Mia
sposobno pozna do gruntu system przeciwny wszelkiej wolnoci

spoeczestwa w7 formie, jak mu nadawa Metternich i w formie,

jak mu nadawa Bach i oto — konstytucyjna era w Austryi da-

tuje si od hr. Gouchowskiego".

„Wród najzupeniejszej i najpowszechniejszej popularnoci",

jak mówi Szujski, dobieg kresu hr. Gouchowski. Teini sowy
zamkn monaby monografi o caej dziaalnoci hr. Gouchow-
skiego lub monografi o drugiem i trzeciem namiestnikowstwie.

W tej atoli pracy, obejmujcej tylko pierwszy okres rzdów hr.

Gouchowskiego, zakoczenie takie byoby jeszcze niejako anachro-

nizmem. W tym okresie bowiem hr. Gouchowski „sta— mówic
dalej sowami Szujskiego — sam na lojalnoci" a dopiero za dru-

giem, zwaszcza za trzeciem Namiestnikowstweni jego sta tam ju
cay kraj, cay jego odam spoeczestwa polskiego. e ten zwrot
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dokona sio w tak stosunkowo krótkim czasie, na to w znacznej

mierze, ale nie w caoci zoyy si bolesne refleksye z r. 1863

i polityczne rachuby po Sadowie. Pamitne programowe sowa
adresu sejmowego: „Przy Tobie Najjaniejszy Panie stoimy i sta

chcemy", wypowiedziane zostay w chwili, gdy rzdy kraju po raz

wtóry przechodziy w rce tego, który przedtem „stojc sam na

lojalnoci" w cigu dziesicioletnich rzdów swoich jeeli nie od-

osobniony, to pewnie nie otoczony „najzupeniejsz i najpowsze-

chniejsz popularnoci" spoeczestwa polskiego, wci jeszcze

w samobójczej hypnozie spiskowej pogronego, dokona wiele

dzie dobrych dla kraju a przedewszystkiem odwróci ode nie-

skoczenie wiele zego. Ten drugi okres rzdów przyniós krajowi

od razu ju cay szereg pozytywnych zdobyczy a przedewszystkiem

gówne warunki swobodnego rozwoju narodowego po oczyszczeniu

szkó i urzdów z obcych ywioów. To te chocia nie bez waha-

nia i bez trudnoci, ale zawsze z wiar w dobre kierownictwo

poszed kraj za programem politycznym hr. Gouchowskiego o krok

dalej, kiedy w duchu uchway sejmowej z 2. marca 1867 o obe-

saniu Rady pastwa wstpi na bity ju gociniec polityki do-

datniej, z lojalnemi intencyami nietylko wobec dynastyi lecz take

i pastwa, w którem spodziewa si znale i znalaz rzeczywicie

gwarancye swojego bytu i rozwoju narodowego. Odtd ju w wspól-

nym kierunku autonomicznym czy kraj z jego Namiestnikiem

taki cisy, nierozdzielny wze wspólnoci myli i de, jaki

nigdy nie istnia w adnej dzielnicy polskiej midzy spoeczestwem

a reprezentantem rzdu. Dwa razy potem grozio krajowi zepchni-

cie z obranej drogi politycznej na manowce jaowej opozycyi, raz

po uchwaleniu rezolucyi sejmowej z r. 1868 a drugi raz po za-

prowadzeniu wyborów bezporednich do Rady pastwa w r. 1873,

ale za jednym i drugim razem ju zmys polityczny, zaprawiony

w dobrej szkole, szczliwie wytrzyma prób. Za jednym i drugim

razem hr. Gouchowski znalaz si w tern pooeniu, e ju nie jak

w pierwszych latach rzdów swoich, sam, lecz w cisej cznoci
z krajem móg stan w opozycyi wobec rzdu centralnego i to

w opozycyi nie jak dawniej ogldnej, ubranej w form biurokra-

tycznych przedstawie, lecz w miaej, stanowczej, czasem nawet

ostrej. S na to dowody autentyczne w relacyach hr. Gouchow-

skiego z tych czasów. Prawdziwemi unikatami ze stanowiska orto-

doxyzmu biurokratycznego monaby nazwa relacye, pisane w lecie

1868, na cztery miesice przed uchwaleniem rezolucyi, a ostrze-

gajce ówczesny gabinet t. z. mieszczaski, e w kraju panuje
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wzburzenie z powodu centralizacji, inaugurowanej wbrew duchowi

konstytucji z r. 18(37 w caym szeregu spraw, jak n. p. w sprawie

reformy szkolnej, w sprawie urzdzenia ksig gruntowych i w in-

nych sprawach, które niezgodnie z brzmieniem ustaw konstytu-

cyjnych ministerstwo zareklamowao dla Bady pastwa z uszczerb-

kiem dla kompetencyi sejmowej. W takim tonie stanowczym,

niemal rekryminaeyjnym móg pisa do przeoonego ministerstwa

bez przykrych dla siebie nastpstw chyba tylko Namiestnik, który

jako twórca dyplomu padziernikowego, naraonego na drugie

z rzdu po Schmerlingu zwichnicie co do przewodniej idei auto-

nomicznej, pewny jest tego, e w tym kroku ma po swojej stronie

nietylko wasny kraj. lecz cay obóz autonomistów austryackich.

Po tej dygressyi w czasy „najzupeniejszej i najpowszechniej-

szej popularnoci" hr. Gouchowskiego wracamy do czasów, kiedy

sam ..sta na lojalnoci*' i milczco, tylko czynami odsania i pro-

pagowa swój kierunek polityczny, polegajcy na otwartej i szczerej

lojalnoci wobec tronu a zarazem na takiem przestrzeganiu legal-

noci wobec rzdu nawet bez wzgldu na jego chwilowo niesym-

patyczn form i równie niesympatyczny cdi reprezentantów, aby

spoeczestwo przenioso si z czasem z zabójczej roli helotów spi-

skowych na stanowisko równouprawnionych obywateli pastwa

z „poczuciem rzdu i posuszestwa prawu", jak powiedzia Szuj-

ski, a tern samem z poczuciem wadzy i z deniami do udziau

we wadzy.

Stosunki anormalne, wród których hr. Gouchowski stan
na czele rzdu krajowego, rozwijay w umysach trzewych oby-

wateli kraju wiksz propagand na rzecz tego kierunku, anieliby

to zdziaa mogy stosy broszur, artykuów, mów politycznych

i t. p. zwyczajnych rodków agitacyjnych. Widziano przecie co-

dziennie, na kadym kroku i na wasne oczy, co to znaczy wadza

w rku wspóobywatela. W Wiedniu reakeya zapanowaa wszech-

wadnie a w Galicy i podnosi zaczy gow wszystkie te kreatury

biurokratyczne, które zaprawione do suby w dawnym Metterni-

chowskim systemie po chwilowej depressyi w r. J 848 zwracay sic

ku reminisceneyom rok ten poprzedzajcym, wic przedewszystkiem

ku polityce podegania wocian przeciw dworom, jako ogniskom

spiskujcej polskoci. A dziaanie w tym kierunku byo znacznie

uatwione przez to. e chop nagle obdarowany przez rzd wasno-

ci gruntow ju nie potrzebowa nawet dalszych instrukcyi, lecz

sam wszed na drog najprdzej wiodc do celu przez dawn
biurokracye wytknitego t. j. do materyalnego zniszczenia szlachty.



Odmawia bowiem robotnika patnego i tern uniemoliwia zbiory

plonów z anów dworskich, wyrusza na pastwiska dworskie ze

swojem bydem a do lasów dworskich z siekier, aby wszystko

przywaszcza sobie a chociaby zniszczy, a przytem przybiera

zacz postaw gron, wyzywajc, jakgdyby zabiera tylko to, co

mu si zawsze naleao a tylko nieprawnie przez dwory dugo
byo odmawiane. A nie zapominajmy o tern, e we wschodniej

czci kraju Eada ruska, wyniesiona przez Hammersteina niemal na

stanowisko wspópracownika rzdowego, bynajmniej nie staraa si

Avpyn na chopa w duchu umierzajcym i umoralniajcym, e
dalej w caym kraju komisarze cyrkularni czekali tylko na to,

kiedy wypadnie im dokona dziea zniszczenia przez przeprowa-

dzenie sprawy indemnizacyjnej i serwitutowej w duchu instrukcyi,

które za czasów br. Kriega w7 sprawach agrarnych otrzymywali

a których naturalnem nastpstwem musiaaby by hajdamaczyzna

agrarna.

Dzi z aktami urzdowemi w rku mona i krok w krok

za ówczesn dziaalnoci hr. Gouchowskiego i wykaza, w jaki

sposób zaegna on owre niebezpieczestwa. W danej chwili

,

w braku prasy i wród ogólnego przygnbienia opinii publicznej,

z tych arkanów administracyi nic nie mogo dosta si na zewntrz

do szerszej wiadomoci. Ale w koach interesowanych, gdzie dobrze

uczuwano ca groz sytuacyi, musiano w jej zagodzeniu widzie

dzieo samego tylko kierownika rzdów krajowTych. Byo to przecie

widocznem wobec faktu, e z Wiednia wia wicher reakcyjny,

a krajowy aparat administracyjny, wówTczas jeszcze nieoczyszczony,

sam si bezwadnoci byby si porusza w kierunku Kriegow-

skiej dyrektywy, gdyby go od razu silna rka nowego naczelnika

nie bya opanowaa, powstrzymaa i powoli w inny kierunek

wprowadzia.

Kiedy do Galicyi po raz pierwszy zawita modzieczy wwczas

cesarz Franciszek Józef L, w umysach powaniejszych obywateli

ju si rozpocz by zwrot w kierunku, zbliajcym spoeczestwo

polskie do programu hr. Gouchowskiego. Zwrot ten objawi si

w licznych a znaczcych adresach i petycyach, z któremi w r.

1851 szlachta ze wschodniej i zachodniej czci kraju zwrócia si

wprost do Cesarza, a o których wspominalimy ju po czci

w rozdziale poprzednim, o ile w gr wchodziy sprawy ekonomiczne

kraju. Obok tych spraw zawieray owe adresy i petycye take nie-

chtnie wówczas w Wiedniu widziane dania w zakresie intere-

sów narodowwch a mianowicie proby o wiksze uwzgldnianie
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jzyka polskiego w sdach i szkoach. Hr. Gouchowski przedsta-

wia takie proby Cesarzowi zawsze z yczliwem poparciem, i to,

jak ju wspomnielimy, nie w zwyczajnej drodze biurokratycznej,

t. j. w relacyach do ministerstwa, lecz w t. z. „najunieszych

przedstawieniach". Szczegó' ten zasuguje na podniesienie raz jako

oznaka, e ju wtedy miedzy hr. Gouchowskim a ministrem Ba-

chem stosunek by naprony, a powtóre jako jeden z rysów cha-

rakterystycznych polityki hr. Gouchowskiego, który od pocztku

swojej dziaalnoci w bystrym pogldzie na ówczesn konstellacy

stosunków politycznych w Austryi stale i konsekwentnie osob

Monarchy uwaa za czynnik rozstrzygajcy, do niego sam zwraca

si czsto z zupenem ominiciem nieyczliwego sobie ministerstwa

a obywatelstwu w monarsze zaleca szuka punktu oparcia dla

swoich potrzeb i aspiracyi.

Ta zbawienna rada rycho trafia zacza do przekonania

szlachty. To te w jej adresach z r. 1851 wspominana bywa osoba

Namiestnika nie w formie biurokratyczno-konwencyonalnej, w ja-

kiej si wspomina o ofieyalnym poredniku w sprawach i probach

tego rodzaju, lecz w tonie cieplejszym tak, jak si mówi o mu
zaufania. W braku jakiejkolwiek innej organizacyi reprezentacyjnej

Towarzystwo rolnicze we Lwowie, pod przewodnictwem ks. Leona

Sapiehy, zajmowao wówczas wybitne stanowisko i uwaane byo

niejako za surogat polityczny ciaa reprezentacyjnego. To te kada

enuneyacya tego towarzystwa musiaa by i bya istotnie po-

wanie traktowana. Otó wanie to towarzystwo wystosowao 14.

padziernika 1851 do Cesarza adres, podpisany przez ks. Leona

Sapieh, Maurycego Kraiiiskiego, Gwalberta Pawlikowskiego, Feli-

eyana Laskowskiego i t. d. zawierajcy obok szeregu desideratów

ekonomicznej natury, take podzikowanie za pomoc pienin ze

skarbu pastwa na zaoenie szkoy rolniczej. W adresie tym znaj-

duje si ustp nastpujcy: „Ten dowód ojcowskiej troskliwoci

Waszej ces. i król. Moci o nasz kraj bardzo podupady zachci

Towarzystwo rolnicze do tein gorliwszej dziaalnoci w tym kie-

runku, a ywimy siln nadziej, e dobrodziejstwo to przy dzielnem

jak zawsze wspódziaaniu naszego zapobiegliwego i dobru kraju

pod kadym wzgldem bardzo oddanego Namiestnika wyda najzba-

wienniejsze rezultaty
1'.

Pod wzgldem politycznym najwybitniejszym jest adres szla-

chty krakowskiej z 18. czerwca 1851, podpisany przez 63 waci-

cieli dóbr ziemskich z Pawem Popieleni i Atanazym Benoe na

czele. W adresie tym przebija ju wyrazicie ta myl polityczna,
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któr hr. Gouchowski w kraju reprezentowa i jako Namiestnik

dziaalnoci urzdow propagowa. Przytaczamy gówniejsze ustpy
z tego ciekawego i wanego ze wzgldu na dane stosunki a dzi
ju historycznego dokumentu. „Kiedy ojcowskie Twoje serce —
tak si zaczyna ten adres — wezwao Ci, aby w osobistem zbli-

eniu pozna uczucia, potrzeby i cierpienia tego kraju koronnego,

kiedy wszyscy jego mieszkacy z wdziczn radoci przyjmuj

ten dowód opieki i mioci, w tej chwili tak uroczystej przycho-

dzimy take zoy u stóp Twoich hod najgbszej czci, przycho-

dzimy z t otwartoci, któr takie zblienie si Monarchy uspra-

wiedliwia, aby przedoy Ci Najjaniejszy Panie obok wyznania

wiernoci, mioci i najgbszej wdzicznoci za odebrane ju do-

brodziejstwa take i proby, które Twoja mdro i sprawiedliwo

oceni raczy. Raczye si zbliy do nas Najjaniejszy Panie, racz

dozwoli, i bezporednio, nie majc obecnie stanowiska politycz-

nego, przemówimy do Ciebie, my, cobymy uchybili prawdzie

i wasnej godnoci, gdybymy si nie czuli obok równoci przed

prawem przewanym ywioem spoecznym na tej ziemi. Moe dla-

tego Najjaniejszy Panie, e od lat omdziesieciu po raz trzeci a od

lat trzydziestu z okadem dopiero po raz pierwszy widzimy poród

siebie osob Monarchy, moe dlatego, e owa prawda bya zapo-

znana i mylnych wyobrae wpywowi ulega, przyszy ze chwile,

które bodaj zapomnienie pokryo. Panowanie Twoje now staje si

dla tej ziemi rachub czasu, dla tej ziemi, co jest jedn z najpi-

kniejszych pere Twej korony, ale która stracia poniekd sw
wietno przez nieszczcia i rozkad wewntrzny. Raczye ju
Najjaniejszy Panie da nam najaskawiej dowód Twej najwyszej

aski i zaufania powoujc na Swojego Namiestnika rodaka godnego

a w wiernoci i ulegoci dla swojego Monarchy wypróbowanego...

(Po wyliczeniu prób w osobno doczonym memoryale szerzej

rozwinitych). Te s Najjaniejszy Panie proby, które skadamy

u stóp Twoich i jako mieszkacy tej ziemi i jako posiadacze wi-

kszych wasnoci gruntowych , którzy mamy wspólne interesa

i dzi jeszcze przedstawiamy jdro ludnoci tego kraju koronnego.

Dowiadczenie lat ostatnich nadto jasno wykazao, e samej liczby

za podstaw kombinacyi politycznych bra nie mona. Nie nam

przystoi nastpstwa tej moe zapoznanej prawdy rozbiera, ale

miemy ze szczeroci nalen wobec Monarchy wskaza na ni,

podobnie jak w naszem mniemaniu nie uchybiajc winnemu usza-

nowaniu dopenimy tylko obowizku, jeeli omielimy si wypo-

wiedzie zdanie i gboko uczuwan prob, i jakkolwiek w su-



255

mieniu przekonani, e równie blizko serca Waszej Cesarskiej Moci
stoimy jak poddani wszystkich prowincyi, to jednak dla przywró-

cenia równowagi zachodziaby potrzeba, aby Najjaniejszy Panie

wobec niszych organów Twego rzdu prawd t najaskawiej

stwierdzi raczy, a wtedy z pewnoci przez t dla nas na zawsze

pamitn ask obecno Twoja Najj. Panie nietylko bdzie pocie-

ch dla serc naszych, lecz stanie si i w póne czasy pozostanie

zadatkiem bogosawiestwa na przyszo. Szczliwem Opatrzno-

ci zrzdzeniem adne bolenie dla nas wspomnienie nie odnosi

si do Twojej, Najj. Panie, osoby; przeciwnie wszystko dobre, co

jest u nas, Tobie jedynie mamy do zawdziczenia. Moe wybrany

jeste przez Opatrzno na to, aby zrozumiawszy w gbi Swojej

duszy nasze pooenie i uczucia nas przenikajce przytuli nas do

ojcowskiego serca a wówczas Najj. Panie przekonasz si, e mimo
panujcych uprzedze, mimo objawów, jakie anormalne okoliczno-

ci wywoay, poród nas, Waszej Ces. Moci wiernych poddanych

polskich, z pewnoci tyle jest ywioów porzdku, co w7 innych

krajach koronnych, i byle si do nich odezwano, byle si na nich

oparto, stayby si siln podpor tronu i prawnego porzdku".

Do tego tonu, tak zgodnego z przewodni myl polityczn

hr. Gouchowskiego, dostrojony jest take adres szlachty z wscho-

dniej Galicyi z 17. padziernika 1851, podpisany przez 68 najwy-

bitniejszych obywateli z Alfredem hr. Potockim i Leonem ks. Sa-

pieh na czele, a wyliczajcy cay szereg najpilniejszych postulatów

krajowych w zakresie spraw ekonomicznych, szkolnych i t. d.

Ustp cile polityczny tego adresu tak opiewa: „Przezorna Waszej

Ces. Moci o stosunki krajowe troskliwo raczya najwysze kie-

rownictwo rzdu krajowego poruczy naszemu rodakowi. Gali-

cya dumn jest z dokonanego wyboru i z zaufania, jakiem Wasza

Ces. Mo naszego Namiestnika uszczliwia. Z najunieszem po-

dzikowaniem za ten nowy dowód najwyszej yczliwoci racz

Najj. Panie przyj zapewnienie, e w naszym zakresie wszelkiemi

silami popiera bdziemy niezmordowane zabiegi naszego Namie-

stnika okoo spenienia zbawiennych zamysów Waszej Ces. Moci.

Oczekiwana nowa organizacya wadz rzdów7

}
7eh ma si sta pod-

staw do uporzdkowania i ostatecznego ustalenia stosunków kra-

jowych w7 kadym prawie kierunku rozsprzonych. Galicya oczekuje

szczliwego rozwizania tego trudnego zadania tern pewniej, ile

e Wasza Ces. Mo w7 Swojej mdroci poruczy raczy dokonanie

tego wanego przeobraenia Namiestnikowi Naszemu, który obzna-

jomiony doskonale ze stosunkami i potrzebami kraju a uzbrojony
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potrzebnem dowiadczeniem, w subie publicznej tutaj nabytem,

ojcowskim zamiarom Waszej Ces. Moci co do urzdze wT kraju

najlepiej odpowie. Jednake pomylny skutek najaskawiej przez

Wasz Ces. Mo podjtego odrodzenia Galicyi niezbdnie wymaga
tego, aby na wszystkich szczeblach rzdowej hierarchii zapano-

waa równie cisa znajomo stosunków i jzyków krajowych.

Inaczej bowiem ani istotne yczenia i uczucia kraju naszego po-

znane, ani te waciwe rodki dla podniesienia dobrobytu stoso-

wane by nie mog. Jeeli Wasza Ces. Mo moge kiedy, jak

si tego obawiamy, powzi o materyalnym stanie Galicyi i uczu-

ciach jej mieszkaliców opinie odmienn od tej, na jak zasuguj,

to t smutn dla nas okoliczno moemy tylko temu faktowi

przypisa, e znaczna cz ustanowionych tutaj urzdników, nie-

posiadajca dowiadczenia, tylko dugoletni sub naby si da-

jcego, nie obznajomiona ze stosunkami kraju i obojtna na jego

interesa, nie bya w stanie Waszej Ces. Moci stan rzeczy w pra-

wrdziwem wietle przedstawi".

Gdyby w tej dobie u steru rzdu w Wiedniu sta by m
stanu tej miary i tego charakteru politycznego, co hr. Gouchowski,

to wobec faktu, e jak w Galicyi tak i w zgnbionych Wgrzech
pierwsze wystpienie modego Monarchy wywoay znaczce objawy

cieplejszych uczu dynastycznych, moe ju wtedy zaczaby si

bya ta polityka, któr dopiero w om lat póniej po caym okresie

niepowodze i rozczarowa w wewntrznej administracyi pastwa
i po szeregu klsk wojennych we Woszech, danem byo zainau-

gurowa wanie ówczesnemu Namiestnikowi Galicyi, powoanemu
do konstytucyjnej rekonstrukcyi pastwra przez tego samego, tak

ciko ju w modzieczych marzeniach rozczarowanego i dowiad-

czonego Cesarza.

Ale w r. 1851 w Wiedniu system reakcyjny sta u zenitu

a jego gówny bohater, minister Bach, przygotowywa wanie fina

tej maskarady konstytucyjnej, jak przed dwroma laty urzdzono

w Kromieryu przy rozpdzaniu konstytuanty. Wanie wtedy bo-

wiem postanowione ju byo w Wiedniu formalne zniesienie istnie-

jcej tylko nominalnie, jako martwa litera prawa, marcowej kon-

stytucyi, oktrojowanej wraz ze wszystkieini innemi take tylko

nominalnie istniejcemi uzupenieniami z r. 1850. Z pocztkiem r.

1852 nie byo ju nawet na papierze najmniejszego ladu jakiej-

kolwiek konstytucji a absolutyzm rozpocz swoje zowrogie dla

Austryi omioletnie wszechwadztwo.



W programie dziaalnoci lir. Gouchowskiego ten otwarty

zwrot ku absolutyzmowi nie móg sprawi adnej dywersyi, bo

w program ten wchodziy tylko realne rachuby a tak chtnie

zawsze w naszem spoeczestwie pielgnowane oczekiwania nagiej

zmiany systemu nie miay przystpu do praktycznego umysu Na-

miestnika. Czujc pozycy swoj wobec centralnego rzdu wzmo-

cnion, przebiegiem pierwszej podróy cesarza do Gralicyi, tem

mielej wystpowa teraz z przedstawieniami na rzecz rónorodnych

dezyderatów krajowych a widoczne rezultaty, jakie w tej mierze

osiga, wzmacniay take jego stanowisko w kraju jako ju ponie-

kd uznanego ma zaufania i porednika wobec korony. Szlachta

uczua ju pod niejednym wzgldem dobre skutki rzdów hr. Go-

luchowskiego. i w duchu, mimo gbokiej niechci do schwarzgel-

berstwa, musiaa im yczy jak najwikszej trwaoci ju z tego

powodu, e od przebiegu akcyi indemnizacyjnej i serwitutowej za-

leay jej losy materyalne a hr. Gouchowski wyta ca energi

swoj wanie w tym kierunku, aby dobrym aparatem wykonaw-

czym i dobremi instrukcyami w praktyce wykonawczej uchyli

niejedno ze, które sprowadzi mogo biurokratyczne przeprowa-

dzenie wielu fatalnych lub niejasnych postanowie w odnonych

patentach.

Ztd jednak daleko jeszcze do popularnoci, nietylko tej

„najzupeniejszej i najpowszechniejszej u
,
jak zamkna si caa

dziaalno publiczna hr. Gouchowskiego, lecz tej zwykej, natu-

ralnej, jak w tych czasach sam fakt wyniesienia wspóobywatela

na naczelne w kraju stanowisko wzbudziby by powinien. A moe
wanie ten ostatni fakt w naszem spoeczestwie bywa zamiast

jak gdzieindziej tytuem do popularnoci raczej zawad w jej

zdobywaniu? Jeeliby uwaga ta. na której poparcie moe dayby

si przytoczy wymowne przykady nawet z czasów najwieszych,

bya wogóle suszn, to stosowaaby si ona z pewnoci do hr.

Gouchowskiego wicej ni do kogokolwiek innego, ju dla tego,

e caa indywidualno jego z twardym, do wymaga przychylnego

prdu aurae popularis nie naginajcym si, charakterem bya
wyjtkow w caem otoczeniu wspóczesnem, odbijaa od tego oto-

czenia tak. jak odbija czowiek niezwykej miary o ca gow
ogó przewyszajcy

.

Jeden z powierników hr. Gouchowskiego, który piszc o tych cza-

sach przybiera nie bez tytuu poz dobrze poinformowanego wiadka r
),

*) F. X. Abancourt: Em konstytucyjna (j. w.) str. 26 i n.

Agenor hr. Gouchowski. 1 '
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zarzuca ówczesnym najwicej wpywowym osobistociom z koa

szlachty, e niejako utrudniay jego stanowisko okazujc mu niech
swoja w sposób poredni przez faworyzowanie br. Kalchberga,

mianowanego wiceprezydentem Namiestnictwa i samodzielnym

prezydentem komissyi indemnizacyjnej nie za zgod hr. Gouchow-

skiego, lecz przeciwnie jemu na przekor, z uknutym przez ministra

Bacha planem utrudnienia Namiestnikowi pozycyi w kraju. Wedug
tego róda br. Kah-hberg by we Lwowie lata cae tein. ezem go

chcia mie antagonista hr. Gouchowskiego, minister Bach, t. j.

organizatorem malkontentów a w dalszej konsekwencyi wiadkiem

na fakt, e hr. Gouchowski nie posiada w kraju zaufania.

Autorowi, na którego odpowiedzialno te wersy przyta-

czamy, nie byy znane równoczenie niemal z jego ksika wydane

pamitniki br. Kalchberga !

), których ustp powicony wspomnie-

niom z Galicyi zawiera pod tym wzgldem szczegóy ciekawe.

Kalchberg, doktryner józefiskiego autoramentu, pocztkowo docent

uniwersytetu a póniej dopiero urzdnik, wic nie zwyczajny biu-

rokrata, lecz w kadym razie czowiek z wyszym zakresem wie-

dzy i wyszym pogldem, rzeczywicie wysany zosta do Lwowa
nie za zgod hr. Gouchowskiego i nie y te z nim w takiej

nawet harmonii, jakiej wymagay ju same interesa suby pu-

blicznej wobec faktu, e br. Kalchberg jako wiceprezydent Na-

miestnictwa by z urzdu niejako jego alter ego a w kadym razie

zastpc w czasie nieobecnoci. Charakterystycznem w tej mierze

jest to, co sam br. Kalchberg mówi o sw^oich pierwszych krokach

we Lwowie: „Moje przedstawienie si — pisze w pamitnikach—
u Namiestnika byo bardzo krótkie. Hr. Gouchowski ani da
mojej nominaeyi, ani jej sobie yczy. Zeszlimy si tedy ze

sob w negatywie. Jemu chodzio tylko o to, jak mógby mnie

uy i wyzyska, ebym nie wszed przytem w drog jego naro-

dowym i osobistym dnociom. Z ministrem Bachem pozostawa

Gouchowski w nienajlepszej harmonii i na razie uwaa mi za

jego wysannika". Chwali si potem br. Kalchberg, e przeprowa-

dzi gadko i szybko inclemnizacy, jakgdyby to byo jego wasn
zasug, jakgxfyby on sam a nie hr. Gouchowski przygotowa cay

program i aparat wykonawczy, któremu tak wtedy jak i póniej

Namiestnik przydziela wanie najlepsze siy urzdnicze. A wszelk

l
) Dr. Joseph F r e i h e r r t. K a 1 c li b e r g : Mein politisches

Glaubensbekcnrttniss in Gedenkblaftem aus ciner aditzigjahriyen

Pilgerfahrt — Leipzig 1881.
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miar przechodzi ju samochwalstwo w tern, co br. Kalchberg

mówi dalej o swoich tryumfach. Szlachta bya dlaii pen uprzej-

moci i wdzicznoci, wprost odszezególniaa go swojemi sympa-

tyami, chopi byli mu take wdziczni, przybywajcy wówczas

stale we Lwowie Arcyksi Karol Ludwik bardzo ywo zajmowa

si jego sukcesami a nawet Cesarz w czasie drugiego pobytu swo-

jego zwróci uwag na jego dziaalno!
Kalchberg pisa pamitniki swoje ju jako starzec 80-letni.

wic wiele szczegóów, zwaszcza ostatnie, o ileby z nich wypy-
wa miao, e pozycya hr. Gouehowskiego wobec Cesarza i Ar-

cy ksicia Karola Ludwika nie bya zbyt siln, pooy wypada na

karb zawodnej pamici, starczego gadulstwa, moe nawet illuzyi

samochwalczej, której lady spotyka si na kadym kroku w jego

pamitnikach. Odnosi si to zwaszcza do chepliwej wzmianki

o asce okazywanej przez Arcyksicia Karola Ludwika. Wanie
bowiem w tern wówczas tkwia sia hr. Gouehowskiego wobec

Bacha i jego podstawionych intrygantów a zarazem wobec ywio-

ów niechtnych hr. Gouchowskiemu w kraju, e ju samo wy-

sanie Arcyksicia Karola Ludwika do Galicyi na nauk i praktyk

pod okiem jej Namiestnika, jako zaufanego mistrza, dokonao si

ze strony Cesarza w sposób niemal demonstracyjnie wynoszcy hr.

Gouehowskiego jako powag w swoim zawodzie i ma zaufania.

Sam Arcyksi Karol Ludwik za przywiza si do hr. Gou-

ehowskiego jak wdziczny ucze do mistrza i uczucie to zawsze

dla ywi. Niezbitym na to dowodem s szczegóy przytoczone

w autoryzowanej monografii Lindheima o Arcyksiciu 1

).

e jednak szlachta faworyzowaa br. Kalchberga, chocia by
on zdeklarowanym wielbicielem Bacha, a zarazem, co poniekd

nawzajem si uzupeniao, równie zdeklarowanym antagonist hr.

Gouehowskiego, i chocia ostatni przejty by wobec swojego za-

stpcy do gbi nieufnoci, to niestety nie ulega wtpliwoci. Na
ostatni okoliczno sam br. Kalchberg przytacza szczegóy, któ-

rych ju sobie uroi nie móg, bo s to fakta nie zacierajce si

w pamici biurokraty. ali si mianowicie na to, e by przez hr.

Gouehowskiego usuwany od udziau w waniejszych sprawach

administracyi krajowej , midzy innemi take w reorganizacyi

szkolnictwa ludowego, „gdzie chodzio o kwesty narodow i kle-

rykaln, od której Niemiec musia by wykluczony". Po tym alu

x
) Alfred von L i n d h e i m : Erzherzog Carl Ludwig

Ein Lebensbild — Wien 1897, str: 31, 44, 46, 49 i 100.

17*
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nastpuje w pamitnikach taka reminiscencja: „Opowiem jeszcze

o drobnostce, która rzuca wiato na narodowo-polityczne zapatry-

wania Namiestnika Lr. Gouchowskiego. Raz zagadn on gr.- kat,

biskupa w ten sposób: „W ubiegym tygodniu widziano powóz ks.

biskupa trzy razy przed pomieszkaniem br. Kalchberga". Widocznie

nie zapomnia hr. Gouchowski o narodowo-policyjnym dozorze.

Biskup odpowiedzia: Raz tylko tam byem a interesa naszych

majtków wymagaj tego, abym od czasu do czasu konferowa z br.

Kalch bergiem. Na to odpowiedzia lir. Gouchowski z gniewnym
ruchem rk : Nie bodzie w kraju spokoju, dopóki si tych Niemców
nie pozbdziemy. Zaraz po tym ustpie nastpuje opowiadanie,

w którem br. Kalchberg mimowoli stwierdzi, e wielka nieufno
lir. Gouchowskiego wobec jego intryganckiej natury bya najzu-

peniej uzasadniona. Wspomina bowiem o swojej wizycie u Bacha

w przededniu jego ustpienia i przytacza swoj rozmow z ust-

pujcym ministrem, w której jego blizki nastpca, hr. Gouchowski,

przedstawiony zosta jako nieprzejednany przeoony wobec nie-

miych mu urzdników a przedewszystkiem wobec S . . . (Sum-

mera). Kalchberg prosi tedy Bacha, aby t wrzekom ofiar mci-

woci hr. Gouchowskiego zamianowa' zaraz nadetatowym radc
Namiestnictwa. Na polecenie Bacha wniós br. Kalchberg zaraz

w Wiedniu, wiec po za plecyma hr. Gouchowskiego, odpowiednie

podanie i „ju nazajutrz — dodaje w pamitniku — noniinacya

S . . . pojawia si w urzdowej gazecie".

Tern zeznaniem odsoni br. Kalchberg ca swoj intryganck

natur a zarazem usprawiedliwi a nadto gbok nieufno hr.

Gouchowskiego, na któr si tak ali, jakgdyby by niewinn

ofiar despotycznego Namiestnika. Urzdnik podwadny bowiem,

który po za plecyma szefa swojego forytuje awans drugiego urz-

dnika, niesympatycznego dla tego szefa, który postpuje w ten

sposób na poufnej konferencyi z ministrem (Bachem), notorycznie

niechtnym hr. Gouchowskiemu i szukajcym tylko dobrej sposo-

bnoci do obalenia go pomimo poparcia posiadanego w sferach

dworskich, z pewnoci nietylko nie zasugiwa na zaufanie, lecz

owszem obudza musia najywsz podejrzliwo. Nie wTchodzia

tutaj zreszt w gr zwyczajna niech osobista, lecz wzgld na

sprawy publiczne. Sam br. Kalchberg popiera to twierdzenie przy-

taczajc ow draliw rozmow hr. Gouchowskiego z gr.- kat.

biskupem z powodu jego czstych wizyt u intrygujcego wicepre-

zydenta Namiestnictwa. Wiemy ju przecie z poprzednio przyto-

czonych szczegóów, e miedzy hr. Gouchowskim a Rad rusk
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i jej epigonami toczya sir nieustanna walka, od czasów br. Ilani-

mersteina a do ostatniej chwili pierwszego okresu rzdów Na-

miestnika, kiedy to sprawa zaprowadzenia alfabetu aciskiego

w pimie niskiem zaostrzya spór i przeniosa go w formie zorga-

nizowanej przez ks. Szaszkiewicza agitacyi w najszersze kola ru-

skiego duchowiestwa, ruskiej intelligencyi w ogóle. Wród tej

walki, prowadzonej ze strony ruskiej w sposób bezwzgldny, hr.

Gouchowski mia podstpnego wroga a sojusznika strony przeciwnej

wanie w tym urzdniku, który jako wiceprezydent Namiestnictwa

powinien by albo sta po jego stronie szczerze i lojalnie, albo usu-

n si z widowni. Ze bowiem br. Kalchberg by w lej sprawie

sojusznikiem strony przeciwnej, wic podstpnym, niejako domowym
wrogiem hr. Gouchowskiego, na to znowu sam dostarcza dowodu

klasycznego w swoich pamitnikach. Mówi tam bowiem w sprawie

ruskiej w ten sposób: „Bya to myl godna ma stanu, e Rusi-

nów z wschodnich obwodów Galicyi wprowadzono do walki prze-

ciw polskiej szlachcie zachodniej czci kraju, e stworzono stron-

nictwo w duchu jednoci pastwowej przeciw nieprzyjaznemu jej

separatyzmowi Polaków. Wprawdzie uczyniono to na razie w tym

celu, aby wzmocni absolutyzm rzdu, ale rodek ten mia cha-

rakter demokratyczny, gdy stawia chopa przeciw dziedzicowi

i opiera si na idei wspólnego obywatelstwa pastwowego. Tylko

na tej podstawie mona byo osign cel : zczenie Galicyi

z Austry w jednolite pastwo. Dotd bya ona tylko prowincy

zdobyt, trzyman pod twardym uciskiem policyjnym". Zaznaczajc

z alem, e rzd nie umia wyzyska kwestyi ruskiej dodaje

w kocu br. Kalchberg: ..Polityczna myl Stadiona i Emingera

moga i powinna bya inaczej by wyzyskana".

Mimo to wszystko ten gadki i wiaty, ale w gbi duszy

nieprzyjazny polskoci libera umia ujmujcemu manierami a moe
i rzeczywist usunoci w prowadzeniu referatu indemnizacyjnego

zdoby sobie w szerokich koach szlachty sympaty w takim sto-

pniu i w taki sposób okazywan, e wobec notorycznego antago-

nizmu br. Kalchberga w stosunkach z hr. Gouchowskim mogo to

uchodzi w kraju i w Wiedniu za dowód istotnej niepopularnoci

Namiestnika, wic za symptom bardzo podany dla Bacha, czyha-

jcego tylko na osabienie jego stanowiska w kraju. Br. Kalchberg

otrzyma we Lwowie honorowe obywatelstwo, przyjty zosta na

czonka Towarzystwa rolniczego, co wtedy uchodzio za rodzaj

wotum ufnoci ze strony obywatelstwa caego kraju, i przyjmowany

by w polskich koach towarzyskich tak, jak aden inny biurokrata
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austryacki przed nim. Abanconrt w zacytowanej ju kilkakrotnie

pracy swojej bez zastrzee i bez ogródek wymienia ks. Leona

Sapieh, wic najpowaniejsz ówczesn polska firm obywatelsk,

jako inieyatora tego wywyszenia br. Kalehberga w opinii kraju.

Chociaby nawet szczegó ten czciowo lub w caoci nie by
zgodny z prawda, to zawsze jeszcze w ówczesnem niejako demon-

stracyjriem faworyzowaniu br. Kalehberga przez szlacht a nadto

przebija tradycya czasów spiskowych, która Polaka w austryackiej

subie pastwowej zostajcego lub w ogóle zaufanie rzdu posia-

dajcego odsdzaa od polskoci, w ogóle od wspólnoci obywatel-

skiej. Sile tej tradyeyi, która charakteryzuje niedojrzao polityczn

ówczesnego spoeczestwa, przeama ju by w czci lir. Gou-
cbowski sam dziaalnoci swoj i jej rezultatami, skoro nie za-

cieya na nim ju taka bezwarunkowa proskrypeya obywatelska,

jaka z dawnej spiskowej mocy tej tradyeyi spaby bya na po-

winna. Zawsze jednak bardzo daleko byo mu jeszcze do tej „naj-

zupeniej szej i najpowszechniejszej popularnoci", któr wedug
sów Szujskiego w dwadziecia lat póniej otoczyo go dojrzae ju
politycznie spoeczestwo polskie, dojrzae w jego szkole i pod

jego kierunkiem.

Sytuacya lir. Gouehowskiego w czasie widocznej popularno-

ci l»r. Kalehberga bya bardzo trudna i wymagaa wiele taktu

politycznego, przezwycienia a przedewszystkiem cierpliwego spo-

koju. Trzeba byo to wszystko znosi i przeczeka, dopóki nie

nadejdzie chwila i sytuacya, w której znajd si wszystkie szansze

powodzenia. Xie bya to zreszt rzecz trudna dla hr. Gouehow-

skiego, bo w tym pierwszym cikim okresie swojej publicznej

dziaalnoci od pocztku trzyma si tej taktyki. Dlaczegó jednak

nie postawi kwestyi na ostrzu jak niegdy w sporze z potniej-

szym br. Hammersteinem, dlaczego wprost nie zada w Wiedniu

odwoania br. Kalehberga. czynic od tego zalenem swoje pozo-

stanie na stanowisku Namiestnika? Wszake bya to droga naj-

krótsza i najpewniej do celu wiodca?

Tak si dzi sytuacya przedstawia moe, ale tak nie bya

ona w danej chwili. e obawa o utrat wadzy nie wchodzia

w oTe. to przecie nie ulega wtpliwoci, skoro wadze te miao
na kart postawi hr. Goluchowski w sporze z br. Hammersteinem

przed laty dziesiciu, wic w chwili, gdy wadza ta jako wieo
w jego rce zoona miaa dla ju z tego powodu urok podwójny

a po ludzku rzecz biorc, dla tak modego jeszcze wówczas dygni-

tarza, nawet nieprzezwyciony. Inne tedy zachodzi musiay skru-
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pii lv a odgadn-d je nie trudno. W walce z br. Hammerstelnem
nie waha sie lir. Grouchowski postawi kwestyi na ostrzu dymi-

syjnem, bo chodzio o fakta konkretne takiej wagi zasadniczej

i doniosoci publicznej, e wygrana godna bya stawki. Tym ra-

zem przeciwnik, który jakkolwiek mniej grony od br. Hammer-
sleina, ju z tego powoda lekcewaony by nie móg, e jako byy
nauczyciel synów areyksicia Karola, póniej generalny dyrektor

jego dóbr i naczelnik rzdu krajowego na lsku, posiada popar-

cie w najwyszych sferach, nie da konkretnego powodu do po-

stawienia kwestyi na ostrzu pod hasem interesu i dobra publicznego.

Postawi za kwestye w ten sposób ze stanowiska osobistej nie-

chci w duinnem poczuciu swojej wyszoci, znaczyo tyle, co

osabi swoje stanowisko i uatwi tryumf przeciwnikowi, chepi-
cemu si popularnoci obywatelstwa krajowego, wic sprowadzi

pod pewnym wzgldem — skandal- polityczny. Bo e w danych

warunkach tryumf br. Kalchberga byby skandalem politycznym

historycznej doniosoci, to dzi pizecie rzecz jasna tak samo jak

to, e takt polityczny i spokój hr. Gouchowskiego pokonay szcz-

liwie trudnoci jednej z takich sytuacyi, z jakich przy niedojrza-

oci politycznej spoeczestwa polskiego na innej widowni wywi-
zyway si z pocztkowo maych zawika i draliwi ici kollizye

trudne i potgujce si stopniowo a do tragicznej doniosoci.

Br. Kalchberg doprowadziwszy po za plecyma hr. Gouchow-
skiego do skutku nominacy niesympatycznego dla Summera na-

etatowym radc Namistnictwa nie dugo cieszy si tryumfem,

który zasugiwa raczej na nazw zrcznej intrygi. Kiedy bowiem

w lecie r. 1859 bawi na urlopie w Bohitsch, wyczyta w dzien-

nikach wiadomo o mianowaniu hr. Gouchowskiego ministrem

stanu. Gorco zrobio mu si teraz na urlopie, wic zaraz przer-

wa! go i popdzi do Wiednia, gdzie powiedziano mu, e pierwszym

aktem nowego ministra stanu byo oddanie kierownictwa w Na-

miestnictwie lwowskiem radcy dworu Moschowi. Br. Kalchberg,

który jak wiceprezydet Namiestnictwa, z porzdku rzeczy by prze-

dewszystkiem powoany do roli kierownika, zosta ograniczony do

samej prezydentury w komissyi serwitutowej. „Oburzya mi ta

bezwzgldno — pisze br, Kalchberg w swoim pamitniku. —
Moje przedstawienia u ministra stanu byy naturalnie daremne.

Dnia 1. grudnia 1859 ogosia gazeta urzdowa krótko i sucho

moje spensyonowanie. Murzyn móg odej a poniewa pierwszym

aktem nowego ministra stanu byo moje usunicie z Namiestnictwa

i faktyczne poddanie pod kierunek radcy dworu jako kierownika
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Namiestnictwa, przeto murzyn odej musia'. Otrzyma bowiem

policzek, którego znie nie mogo ani jego osobiste ani urzdowe
stanowisko. Odszedem, bom odej musia, a rycerscy Polacy nie

zdobyli si ani na sowo podziki, uznania lub alu dla mnie, gdy
obawiali sie gniewu swojego potnego rodaka na Wipplingen-

strasse. Nie chce oddawa sie goryczy. Podczas mojego siedmio-

letniego pobytu we Lwowie otrzymaem tyle dowodów powaania

i synipatyi dla siebie, dla mojej ony i córki, e z przyjemnoci

wspominam o tych latach."

Br. Kalchberg odgrywa póniej za czasów Schmerlinga wy-

bitn role parlamentarna jako pose' i urzdow jako kierownik

ministerstwa handlu. W wspomnieniach z tych czasów niema ju
mowy o rycerskich Polakach tak samo jak niema ju ladu z tych

zalotów, któremi podczas pobytu swojego we Lwowie stara sie

wszystkich uj dla siebie a w konsekwencji usposabia przeciw

hr. Gouchowskiemu. Jedna strona z pewnoci aowaa wtedy

tego, co za podszeptem kaprysu czy tradycyjnego ducha anarchii

politycznej czynia, a druga nie majce ju adnego interesu

w dalszem umizganiu si odsonia prawdziwy swój charakter po-

lityczny aczac sie cile z gwardy Schmerlingowska.

Jestto rzecz uwagi godna, e w niemieckich dzieach, traktu-

jcych porewolucyjne dzieje (od r. 1848) w tonie stanowczo nie-

przychylnym hr. Gouchowskiemu, bd to epizodycznie, jak to

czyni br. Kalchberg i Meyer, bd w caoci zaokrglonej, jak

Pogge, Springer i inni, z których jedni pisali z wasnych obser-

wacyi i wspomnie jako podwadni hr. Goluchowskiego, a inni

czerpali materya obficie z archiwów ministeryalnych, indywidual-

no polityczna Namiestnika Galicji a póniejszego ministra stanu

wystpuje na widowni z wybitn i jednolit charakterystyk,

z nazw „Sarmaty" lub typowego „szlachcica polskiego", kiedy

tymczasem tak w tradycji spoeczestwa polskiego jak i w pomiert-

nych wspomnieniach o hr. Gouchowskim jego indywidualno

polityczna tak jest pojmowana, jakgdyby odrónia naleao zasad-

niczo pierwTszy okres jego rzdów z cech cile biurokratyczn,

co najmniej obojtn dla narodowych interesów, od dalszych okre-

sów, zapisanych wietnie w historyi kraju wielkiemi zdobyczami

dla jego autonomii i dla polskoci. Jeden tylko Szujski wzniós si,

jak widzielimy, po nad to ciasne pojmowanie dziaalnoci hr.

Goluchowskiego i wiedziony intuicy historyka susznie pooy
nacisk wanie na ten pierwszy okres, jako szko, w której spo-
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eczestwo polskie w Galicy i dojrzao politycznie, jako wstp do

póniejszych faz jego autonomicznego i narodowego rozwoju.

Tylko do pewnego stopnia mona to zapoznawanie doniosoci

pierwszego okresu rzdów hr. Gouehowskiego pooy na karl)

nieznajomoci materyalu urzdowego, owietlajcego ten okres.

Niektóre szczegóy znane byy i bez tego materyalu, bo uczuwao

je na swojej doli cae ówczesne pokolenie. Ten szczegó n. p. e
lir. Gouchowski poskromi radykalnie biurokracy dawnego auto-

ramentu, uwaajc polsko za synonim spisków i buntów a tein

samem traktujc Galicye jakby kraj wieo zawojowany i z pod

prawa wyjty, e w konsekw:encyi zdegenerowanej w brutaln

dowolno administracyi przywróci charakter prawny, to bya rzecz

jawna, niewymagajca adnych rewelacyi. ani nawet objanie
z materyalu archiwalnego. e dalej tylko lir. Gouchowskiemu

kraj to zawdzicza, i indemnizacya nie staa si w ostatecznym

przebiegu swoim prost konfiskat prawa historycznie ugruntowa-

nego i pozytywnemi przepisami prawnemi samego rzdu austryac-

kiego zagwarantowanego, a sprawa serwitutowa nie zostaa skrzy-

wiona, w sposób podsycajcy ródo zabójczej dla interesu spoecz-

nego i narodowego wani miedzy dworem a gromad, to take

byo rzecz jawn dla caego wspóczesnego pokolenia szlachty.

W jej pamici nazwisko hr. Gouehowskiego zapisane by powinno

za to na zawsze jako oredow7nika w czasie najkrytyczniejszym. gdy

zdawaa si grozi niechybna zagada majtkowa a tern samem

i spoeczna. Dzi. kiedy rozbudzona i pomnoona polsko szerokie

ogarna koa, kiedy mamy liczny i dzielny miejski ywio' poli-

tyczny a poczucie narodowe ju i do chat wociaskich dociera

zaczo, szczegó powyszy moe by niedoceniony lub nawet fa-

szywie z klasowego stanowiska traktowany. Ale trzeba si prze-

nie w owe czasy, kiedy w miastach ttno polskoci zaledwie si

odzywao, po wsiach rozpowiadano sobie ze wieej jeszcze pa-

mici szczegóy niedawmej rabacyi a cepy i kosy trzymano w po-

gotowiu, aby na kade zawoanie wyruszy przeciw „Polakom",

w których widziano jedynie wcielenie wszelkiej niedoli chopskiej.

Wtedy dwory szlacheckie stanowiy w Galicyi niejako oblegane

warownie polskoci. Kto im odsiecz przyniós, ten tern samem za-

suy si okoo polskoci,

W tym piewszym okresie rzdów hr. Gouehowskiego na

kadym kroku znale mona zawizki, oczywicie wród ówczes-

nych stosunków bardzo sabe, tych akcyi, któremi póniejsze okresy

tak wietnie zapisay si w historyi kraju. Hr. Gouchowski nie
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zrywa' si jednak do kroków stanowczych w chwili, gdy przewi-

dzie mona byo, i wysiek bdzie daremny. Umia czeka
i przeczeka nawet wtedy, gdy to czyo si dla z trudnociami

i przykrociami na kadym kroku. Najlepszym tego przykadem
ów dziwaczny podzia kraju na dwa okrgi administracyjne. By
on dla sol w oku, bo mu zawadza zawsze nietylko w takich

waniejszych sprawach politycznych, jak wspomnione poprzednio

przewództwo w deputacyi do cesarza w czasie jego zalubin, lecz

we wszystkich sprawach ekonomicznych, jak np. przy organizacyi

akcyi zapomogow ej w latach niedostatku, przy ukadaniu szerszego

planu budowy kolej i elaznych, dróg itd. Utyskiwa na ten podzia

w swoich relacyach do ministerstwa i dawa wyranie do zrozu-

mienia, e na tym podziale cierpi administracya, ale wniosku po-

zytywnego nie formuowa, bo nie widzia dla adnej szansy. Jak

mu jednak ta sprawa leaa na sercu, pokazao si póniej, gdy

jako minister stanu pamita o niej i upora si z ni po myli
swT

ojej intencyi i interesów kraju, chocia wówczas sprawa konsty-

tucyjna wszystko na szary koniec spychaa i o wszystkiem za-

pomnie kazaa,

Najtrudniejszem zdaje si by utrzymanie jednolitoci w cha-

rakterystyce politycznej strony dziaalnoci hr. Gouehowskiego co

do kwestyi jzykowej. Kiedy bowiem wsponmieni przez nas nie-

mieccy historycy przedstawiaj lir. Gouchowskiego w caej jego

karyerze administracyjnej i politycznej jako zdeklarowanego prze-

ciwnika i tpiciela niemiecczyzny, w opinii kraju utaro si mnie-

manie, e takim wprawdzie by hr. Gouchowski za drugim i trze-

cim powrotem na stanowisko Namiestnika, ale za to w pierwszym

okresie rzdów swToich by dla niemiecczyzny pobaliwym a nawet

j forytowa. Ztd do formalnego zarzutu germanizacyi krok tylko

jeden, którego w gorcych czasach opinia zrobi nie zawahaa si.

By to w tych czasach zarzut równy oskareniu o zdrad sprawy

narodowej a jak wiadcz cikie przejcia tyle zasuonego dla

sprawy narodowej Euzebiusza Czerkawskiego, którego jednoczenie

obok hr. Gouchowskiego wymieniano jako germanizatora w Ga-

licyi, pociga za sob doran proskrypcy w opinii kraju, (idzie

prawda? W kwestyach tego rodzaju historykowi nie wolno roz-

strzyga wtpliwoci metod krakowskiego targu. t. j. puci si

na olep poredni drog i na niej szuka wyjanienia, W wietle

niewyzyskanego dotd materyau archiwalnego i ta sprawa, jak

tyle innych wtpliwoci z pierwszego okresu rzdów Gouchow-
skiego, przestaje by niejasn.



267

Sowa lir. Gouehowskiego, wypowiedziane wedug pamitni-

ków br. Kalchberga do biskupa gr. kat. : „Nie bodzie w kraju spo-

koju, dopóki sio tych Niemców nie pozbdziemy", mogyby si na

pierwszy rzut oka wydawa klasycznym dowodem, e niemieccy

historycy susznie uwaaj br. Gouehowskiego za zdeklarowanego

przeciwnika niemiecczyzny. Takjednak tych sów tumaczy nie mona,
bo ze wzgldu na sytuacye, wród jakiej wypowiedziane zostay,

uwaa je naley raczej za wyraz yczenia, eby suba publiczna

dla dobra kraju i pastwa spocza w rkach krajowców. yczenie

to stao zawsze na pierwszym planie programu hr. Gouehowskiego

od pierwszej chwili po objciu rzdów w kraju i nie schodzio z tego

planu, dopóki cakowicie nie zostao ziszczone. Kto ma jeszcze

w pamici rzdy dawnej biurokracyi i porówna stan ówczesny

z dzisiejszym, ten z pewnoci tak wysoko ceni bdzie t zasug
hr. Gouehowskiego, e pomidzy tylu inneini dzieami jego wy-

znaczy jej, jeeli nie pierwsze miejsce, to jedno z pierwszych. Ale

do celu tego dy hr. Gouchowski zawsze lojalnie, zgodnie

z prawnemi warunkami, nawet wtedy, gdy jak przy pierwszej or-

ganizacyi wadz politycznych zachty jego, skierowane w tej mierze

do krajowców, may tylko znalazy odgos. .Musia wskutek tego

operowa — e tak powiemy — tym materyaem. który zasta

w urzdach, ograniczajc si wycznie do ich oczyszczenia z igur.

które w tradycye Kriegowskie zanadto si wyy, eby po nich

oczekiwa mona byo lojalnych usug w nowym kierunku. Pury-

tikacya bya w tym kierunku dobrze przeprowadzona, bo ci Niemcy,

którzy przed er konstytucyjn suyli w kraju pod hr. Gouchow-
skim, byli jego lojalnymi wspópracownikami, zroli si niejako

z krajem a ich synowie ju szczerze zaliczali si do polskiego

spoeczestwa. W koach tej uczciwej niemieckiej biurokracyi hr.

Gouchowski, znany z tego, i umia talen^a rozpozna uy
ich do waciwego im rodzaju pracy i forytowa, posiada szacunek

i sympatye, a zarzut germanofobii pewnie tern nie znalaz wiary

nawet wtedy, gdy mu jako ministrowi stanu wypado przeposzy

na Wgrzech tak zwanych Bach-huzarów lub jako Namiestnikowi

Galicyi za drugim powrotem do kraju poprzenosi w stan spoczynku

galicyjskich Bach-uanów a la Summer, Hehn, Wohlfarth c tutti

quanti.

Wprost niegodnym ma stanu takiej miary jak hr. Gou-
chowski byby szowinizm, podsuwany mu przez niemieckich hi-

storyków. Hr. Gouchowski nie zapoznawa stanowiska, nalenego

jzykowi niemieckiemu w Austryi. za drugim i trzecim powrotem
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do rzdów w kraju, kiedy torowa jeykowi polskiemu drog do

najwyszych w kraju instytucyi urzdowych i naukowych, tern

mniej wiec móg tak postpowa w pierwszym okresie rzdów
swoich, kiedy cale jego staranie ogranicza si musiao z koniecz-

noci tylko do stawiania jakiej takiej tamy niepowstrzymanemu

w caej monarchii i z elementarn sil naciskajcemu prdowi ger-

manizacyjnemu.

Ale w pierwszych latach po zawierusze rewolucyjnej r. 1848

prd ten by tak silny, e powstrzyma go nie mona byo nawet

wtedy, gdy mu w drog staway nie same tylko aspiracye naro-

dowe, uwaane za echo przebytej fazy rewolucyjnej, lecz wane
interesa prawne, spoeczne, a w konsekwencyi i pastwowe. Tak si

rzecz miaa np. z jzykiem urzdowym w sdach. Jeyk aciski

by obowizujcy w chwili zaboru Galicyi a dugi czas take rzd
austryacki uznawa ten stan rzeczy. Tak samo jednak jak na W-
grzech za pomoc praktyki biurokratyczno-germanizacyinej ju
przed r. 1830 wciska si zacza niemiecczyzna po za sfer s-
downictwa patrymonialnego nietylko do wewntrznej suby w s-
downictwie, lecz take do rozpraw ze stronami i do wyroków. Chwi-

lowo tylko zachwiaa sie ta praktyka, gdy w r. 1830 stany zdo-

byy si na przedstawienie do tronu, ale zaraz potem rzeczy po-

szy dawnym trybem. W r. 1848 deputacya polska w Wiedniu

otrzymaa od cesarza Ferdynanda przychyln odpowied na nie-

które postulata adresowe a mianowicie na danie, aby jzyk pol-

ski by zaprowadzony w urzdach a przedewszystkiem w sdach.

Gubernator ówczesny hr. Stadion w porozumieniu z sdem apela-

cyjnym via facti zacz wprowadza praktyk zgodn z yczeniami

polskiej deputacyi a tylko dla ruskich spraw zatrzymano niemiecki

jzyk a do czasu odpowiedniego udoskonalenia jzyka ruskiego.

Ju jednak konstytucyjny minister sprawiedliwoci br. Somaruga

cieni to ustpstwo utrzymujc jzyk niemiecki w wewntrznej

subie, a po nim Bach, zanim jeszcze zosta ministrem spraw we-

wntrznych, jako nastpca Somarugi poszed jeszcze dalej w tym

kierunku z wcale nietajonym zamiarem cakowitego powrotu do

przeszoci germanizacyjnej, co te po stumieniu rewolucyi w Wie-

dniu i na Wgrzech istotnie nastpio. Szlachta polska korzystajc

z pierwszego pobytu cesarza Franciszka Józefa we Lwowie wniosa

midzy wielu innem i petycyami do Tronu take prob o przy-

wrócenie jzyka krajowego w sdownictwie. Osobnym memoryaem
z 31. grudnia 1851 hr. Grouchowski przedstawi t spraw bezpo-

rednio Cesarzowi a przedstawienie jego oparte na dokadnem hi-
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storycznem wyjanieniu stanu rzeczy i na podniesieniu wszystkich

niekorzyci, jakie wypywa musz Tak dla stosunków spoecznych

jak i dla samego wymiaru sprawiedliwoci z uywania w sdo-
wnictwie jzyka jeszcze mao w kraju znanego, koczyo sic na-

stpujcym wnioskiem : „Nie powinno tedy natrafi na adne
przeszkody wydanie polecenia do wadz sdowych w Galicyi, aby

postpoway wedug objawionej najwyszej woli i aby stosownie do

tego, w którym z trzech w kraju uywanych jeyków, polskim,

niemieckim lub ruskim, skargi, zaalenia lub podania wniesiono,

stronom wydawano w tym samym jzyku zaatwienia t. j. decyzye

lub wyroki. Postpowanie takie byo by wzgldami susznoci

i sprawiedliwoci zupenie uzasadnione i zapobiegoby raz na

zawsze rónorodnym a nieustannie ponawianym skargom i rekry-

minacyom."

By to wniosek odpowiadajcy programowym pogldom ma
stanu, którego nazwisko czy si w historyi konstytucyonalizmu

austryackiego na zawsze i nierozdzielnie z pierwszym jego brzaskiem,

z fundamentem dzisiejszego ustroju konstytucyjnego pastwa; z dy-

plomem padziernikowym. Ale wniosek ten by w chwili posta-

wienia gosem woajcego na puszczy absolutyzmu. Wanie wtedy

bowiem system Bachowski jednoczy Austry i podbite Wgry
w bezwzgldnej, wszelk odrbno narodow tumicej germani-

zacyi. Ju w tej sprawie tedy dobitnie zaznaczy si zasadniczy

kontrast polityczny miedzy dwoma mami stanu, niechtnymi

sobie i nieufnymi w obec siebie od pocztku, jakgdyby obaj prze-

widywali, e ich nazwiska stanowi bd w historyi Austryi sy-

gnatury dwóch dyametralnie sprzecznych systemów politycznych.

Wanie bowiem Bach jako minister sprawiedliwoci zeskamoto-

wa powoan przez hr. (Toluchowskiego „najwysz wol", któr

cesarz Ferdynand objawi na adres deputacyi galicyjskiej r. 184S.

W zakresie spraw szkolny cli stosunki jzykowe byy tak

skomplikowane, e po za sfer wtajemniczonych w szczegóy kol

rzdowych opinia kraju, zwaszcza uprzedzonych przeciw hr. Go-

uchowskiemu malkontentów, zyskiwaa chwilowo pozory, usprawie-

dliwiajce zarzut germanizacyi.

Wiemy ju z poprzedniego rozdziau o sprawie ruskiej, e
w r. 1848 z samym brzaskiem reakcyi Rada ruska podja i zwy-

cizko przeprowadzia akcy zgubn i wprost mordercz dla rozwoju

jzyków krajowych, gdy dla wyrugowania jzyka polskiego, cz-

ciowo przez gubernatora Zaleskiego w gimnazyach wsehodnio-

galicyjskich zaprowadzonego, wesza w cise przymierze z prdem
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germanizacyjnym, owiadczajc si za zaprowadzeniem jzyka nie-

mieckiego jako wykadowego a do z góry nieoznaczonego i nawet

oznaczy si nie dajcego terminu, w którym jzyk ruski zostanie

tak rozwinity i udoskonalony, aby w miejsce niemieckiego obj
rol jeyka wykadowego. W jednej chwili zapanowa wskutek tej

akcyi jzyk niemiecki we wszystkich gimnazyach wschodnio-gali-

cyjskich. ruski wprowadzony zosta jako wolny przedmiot nauki

w gimnazyach zachodnio-galicyjskich, a jako dla wszystkich uczniów

obowizkowy przedmiot obok nauki jzyka niemieckiego w gimna-

zyach wschodnio -galicyjskich. Jzyk polski zatrzyma tam tylko

stanowisko wolnego przedmiotu nauki tak samo jak jzyk ruski

w gimnazyach w Bochni, Tarnowie, Nowym Sczu i Rzeszowie!

Wiernemu sprzymierzecowi swojemu, rutenizmowi ery Stadionow-

skiej, zawdzicza tedy prd germanizacyjny bezporednie i kom-

pletne zwyciztwo w wschodniej a porednie take w zachodniej

Galicyi, gdy wobec wszechwadztwa jzyka niemieckiego w jednej

czci kraju nie moga si utrzyma polonizacya gimnazjów

w drugiej czci. Zalew gernianizacyi na polu owiaty zdawa sic

tedy by niepowstrzymanym od Zbrucza do Wisy.

Jak we wszystkich waniejszych sprawach doby reakcyjnej

tak i w tej hr. Gouchowski musia ograniczy si tylko do sta-

wiania zapor, o które miayby si ama i osabia fale wrogiego

krajowi systemu Bachowskiego. W tej to wanie odpornej walce

musia on z koniecznoci czyni ustpstwa dla niemieckoci

,

jednake nie z usunoci dla panujcego systemu, jak to uczynia

Rada ruska, sprzymierzona z systemem germanizacyjnym w dziele

rugowania polskoci, lecz w imi interesów kulturalnych i poli-

tycznych. Rzecz ta zasuguje na blisze objanienie.

Interesa pierwszej kategoryi i wzgldy pedagogiczne podep-

tane zostay tern icie monstrualnem zarzdzeniem, e w gimna-

zyach wschodnio galicyjskich modzie polska stanowica tam, jak

ówczesne daty statystyczne o frekwencyi stwierdzay, wikszo
zdeklarowan, miaa uczy si przymusowo jzyka ruskiego, który

dopiero kiedy ukwalifikowa si mia na wykadowy, z ujm dla

swojego jzyka ojczystego z bogat literatur i przeszoci kultu-

raln! Dla przenikliwego zmysu politycznego hr. Gouchowskiego

byo to jasnem, e w danych stosunkach i w danej sytuacyi poli-

tycznej monstrualno ta nie moga by z nadziej powodzenia

zaatakowana inaczej, jak tylko przez wysunicie jzyka niemieckiego

na pierwszy plan. Tak rzecz pojmowaa zapewne za inspiracy hr.

Gouchowskiego take i szlachta galicyjska, gdy za pierwszym
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pobytem cesarza Franciszka Józefa w Galicy! wnoszc petycy

z caym szeregiem najpilniejszych postulatów krajowych, prosia

o uchylenie owej przymusowej rusczyzny z gimnazyów wschodnich

a w texcie swojego podania pooya nacisk na potrzeb zapewnie-

nia modziey szkolnej nabycia „pod kadym wzgldem podanej

i dla nas niezbdnej gruntownej znajomoci niemieckiego jzyka",

lir. Goluchowski skorzysta z tej, zapewne zamówionej przeze

petycyi. aby omówi spraw jzyka wykadowego ze stanowiska

zasadniczego i uczyni to w bezporednio do Cesarza wystosowanym

memoryae z 27. grudnia 1851. Po wyraeniu gorcego a datami

statystycznemi i wzgldami pedagogicznemi wymownie popartego

dania, aby dla modziey polskiej we wschodniej Gralicyi usta-

nowiono przynajmniej jedno gimnazyiun (we Lwowie), zorganizo-

wane co do jzyka wykadowego na wzór gimnazyów zacliodnio-

galicyjskich, objani hr. Goluchowski w tym memoryae swoim

kwesty jzykow, mianowicie kulturalne jej znaczenie co do szkó

wchodnio-galicyjskich w sposób, ju wtedy z wielk przenikliwo-

ci godzcy interesa polskie z austryackiemi wobec niebacznie

rozbudzonego separatyzmu ruskiego. „Fakt to uznany przez wszyst-

kie cywilizowene narody europejskie — pisze hr. Goluchowski do

Cesarza — e polski jzyk jest wyrobiony, rozwinity i udoskona-

lony, e dalej wykaza si moe znaczn i wydatn literatur

prawie we wszystkich gaziach wiedzy ludzkiej. Fakt ten uzna-

wany jest nawet w ruskiej czci Galicyi tak dalece, e nikogo to

nie dziwi, jeeli w wyksztaconych koach ruskiej intelligencyi,

skadajcej si przewanie z ksiy, najczciej uywany bywa j-

zyk polski. Jeeli w urzdzeniu zachodnio-galicyjskich gimnazyów

studyum obcych jzyków oparte zostanie na podstawie jzyka oj-

czystego a zarazem uwzgldni si pielgnowanie i rozwijanie jego

literatury, to droga w ten sposób obrana bdzie, jak to dowiad-

czenia wszdzie poczynione dostatecznie wykazay, odpowiedni

naturze rzeczy a nadto wiodc pewnie do celu. Przy pomocy ju
istniejcej rodzimej i obcej literatury uczniowie bd mogli na

podstawie przystpniejszego dla nich jzyka ojczystego przyswaja

sobie zasoby wiadomoci w rozmaitych gaziach wiedzy z rezulta-

tem wydatniejszym dla wspóczesnego i przyszego pokolenia. Na

tej drodze w niedugim czasie okae si wzrost owiaty. A jake
rzecz si ma co do ruskiej ludnoci? Jzyk ruski, który si sysz

w codziennem yciu, tak jest przeadowany wyrazami polskiemi

tylko cokolwiek zmienionemi, e moe by przez niedo dobrze ze

stosunkami obznajomionych uwaany tylko za dyalekt polskiego
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jeyka. Pimienny jeyk ruski albo takich samych wyrae uywa,
albo dla wypenienia znacznych luk wyszukuje sowa cakiem nowe
a dla niewtajemniczonych jeszcze niezrozumiale, albo wreszcie

przyswaja sobie w tym celu wyraenia rossyjskie. Ztd wypywa
fakt, e wielu ruskim gminom trudniej przychodzi zrozumie ustawy

w ruskim jzyku, anieli text polski, wskutek czego w wielu miej-

scowociach objawiono yczenie, aby im dostarczano textu polskiego.

Badania naukowe co do jzyka ruskiego znajduj si jeszcze w ko-

lebce, a literatury nie posiada on prawie wcale po za ksikami
cerkiewnemi, pisanemi w niezrozumiaym prawie starosowiaskim

jeyku. W takim skadzie rzeczy upynie jeszcze dugi szereg lat,

zanim bdzie mona uczy si z dobrym skutkiem innych jzyków

na podstawie ruskiego. Ale nawet w chwili, gdy to byoby moli-

wem, przezorno wymaga bdzie, aby dobrze rozwaono i oce-

niono stosunki, zanim jzyk ruski miaby by w szkoach jako wy-

kadowy zaprowadzony. Zmys badawczy bowiem, raz rozbudzony

w modziey, nie popadnie w zastój, lecz dy bdzie do zaspo-

kojenia, a skoro w braku rodzimej literatury nie znajdzie go w ruskim

jzyku, zwróci si do obcej sowiaskiej literatury. W takim razie

szukajcego wiedzy pocignie do siebie pokrewna, ssiednia litera-

tura rossyjska, jeeli nie zapobiegnie temu w wyjtkowych wypad-

kach szczególne indywidualne zamiowanie do polskiej literatury.

e za na tej drodze zostayby umoliwione i podsycone pogldy

i zapatrywania nie odpowiadajce stosunkom pastwowym a dla

kocioa katolickiego niepodane , tego zaprzeczy niepodobna.

Ten wzgld wzbudza wogóle wtpliwo, czy jzyk ruski moe by
kiedy w gimnazyach jako wykadowy zaprowadzony, a natomiast

przemawia za tem, aeby tam jzyk niemiecki ostatecznie pozosta-

wiony zosta wykadowym a jzykowi ruskiemu zapewniona zostaa

tylko piecza potrzebna do jego rozwoju. Jeeli to moje zapatrywa-

nie, wysnute z istoty rzeczy, uznane zostanie za suszne, to w ta-

kim razie upada cel, wytknity zaprowadzaniu przymusowej nauki

jzyka ruskiego, a natomiast stosunki przemawiaj za tem, aby

nauka ta uznana zostaa wolnym przedmiotem w ten sposób, e
kady ucze musiaby si uczy tylko jednego z dwóch jzyków

narodowych wedug wyboru, uczynionego w porozumieniu z rodzi-

cami".

Tak przed 50 niemal laty przedstawia sytuacy w sprawi*-

szkolno -jzykowej bezporednio cesarzowi Franciszkowi Józefowi

oddany mu w zupenoci a zarazem lojalny wobec pastwa i swo-

jego kraju rodzinnego Namiestnik-Polak, wyszy rozumem stanu
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o cae niebo nad ówczesnych wiedeskich polityków, którzy nie

przypuszczajc nawet moliwoci pogodzenia de narodowych

z austryack idea pastwow, rozbijajc wszystko, co stanowio

odrbn cao historyczn, na uamki przeznaczone do prowadze-

nia, jak n. p. szczególnie na Wgrzech, helium omnium contra

omnes, take i z Galicyi chcieli w tym samym celu wytworzy
dziwolg pod wzgldem narodowym i administracyjnym.

Po upywie 50 lat liberalna idea równouprawnienia narodo-

wego w szkoach, wyraona przez hr. Gouchowskiego w pro-

jekcie zaprowadzenia w wschodnio-galicyjskich gimnazyach nauki obu

jzyków krajowych z pozostawieniem uczniom wolnoci w wybo-

rze, dojrzaa w caej peni, gdy powstao tyle gimnazyów ruskich,

e modziey szkolnej wschodniej czci kraju suy ju nietylko

wolny wybór nauki jzyka ojczystego jako jednego z przedmiotów

programu, lecz wprost wybór jzyka wykadowego w ogóle. Czy

mimo to jednak dzi jeszcze, po upywie 50 lat, obaw wyraon
przez hr. Gouchowskiego co do koleji, jakie przechodzi wypadnie

jzykowi ruskiemu w Galicyi, mona uwaa za zupenie uchy-

lon? Jednym chórem dadz na to pytanie odpowied twierdzc
optymici tak z obozu polskiego jak i z szczerze narodowego

stronnictwa ruskiego, które w ostatnich czasach istotnie wiele

zdziaao na korzy swojej idei politycznej. Ale optymizm zym
jest przewodnikiem w stosunkach tak skomplikowanych history,

aspiracyami narodowemi i biecemi prdami politycznemi. Bd
co bd faktem jest, e z naszej widowni politycznej nie znika

jeszcze ruchliwa i gona w kadej akcyi swojej falanga epigo-

nów Eady ruskiej z r. 1848, gotowa kadej chwili do takich sa-

mych jak ona kainowych czynów politycznych wobec polskoci.

W Austryi nie mona wyklucza adnych, nawet nieprawdopo-

dobnych zmian i ewentualnoci, wic ci epigonowie starej Eady

ruskiej bynajmniej nie daj za wygrane i teraz pewnie przykla-

snliby rzdowi, któryby, jak si to w r. 1848 stao, wykluczy

ze szkó wschodnio-galicyjskich jzyk polski i chociaby za cen
germanizacji co do jzyka wykadowego zaprowadzi napowrót

przymusow nauk jzyka ruskiego dla caej modziey polskiej.

Czy w takiej sytuacyi i dzi nawet móg by kto z polskiej

strony zachwia si w zdaniu , co lepsze : czy taki przymus

czy jego uchylenie za cen ustpstw dla jzyka niemieckiego ?

A trzeba pamita o tern, e w danej chwili hr. Gouchowski wa-
ciwie ustpstw nie uczyni na rzecz germanizacyi w tern zna-

czeniu, eby wydawa jej na pastw zdobycze polskoci rzeczywi-

Agenor hr. Gouchowski. Ig
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cie posiadane i utrzyma sio dajce. Wtedy bowiem wszystko,

co r. 1848 przyniós, rozsypywao sio w gruzy, wpadao w otcha,

a hr. Gouchowski przy najwikszem wysileniu caej swojej po-

wagi urzdowej i wpywów osobistych w sferach najwyszych

móg tylko ze nieuniknione umniejszy i kraj zasania przed gor-

szemi jeszcze nastpstwami.

Z tego memoryau, o którym tutaj mowa, przebija take i myl
polityczna, której wyrazem historycznym sta si póniej dyplom

padziernikowy. Hr. Gouchowski ju wtedy, gdy w kraju zamary

wszelkie aspiracye narodowo-autonomiczne a w Wiedniirw sferach

ministeryalnych wspomnienia w tym rodzaju uchodziy za ana-

chronizm, wród pewnych okolicznoci nawet za zbrodni polityczn,

mia na myli przysz rekonstrukcy Austryi na zasadzie autono-

micznej, uwzgldniajcej odrbnoci narodowe jej czci skadowych,

ale bez rozbijania jednoci pastwowej na okruchy federalistyczne,

i z uznaniem tych wybitnych praw, jakich niemieckoci w Austryi

nikt nie odmówi, kto liczy sie ze stosunkami historyczneini i aktu-

aln koniecznoci, kto dalej chce utrzyma sie na gruncie real-

nej polityki i dy do celów moliwych a nie buja w obokach

fantastycznych planów, z których rzadko bez szwanku schodzi albo

raczej spada si na twardy grunt rzeczywistoci.

Myl polityczna, o której mówimy, przebija si w memoryale

hr. Gouchowskiego tylko w ogólnym zarysie, ale ju i w tej formie

stanowi ona ze wzgldu na por i sposobno, przy której wypo-

wiedziana zostaa, mia programow dygressy polityczn, do

jakiej posun si móg w pimie do Cesarza tylko m stanu,

pewny jego zaufania nawet wobec odmiennego prdu politycznego

w sferach ministeryalnych a zarazem pewny siebie w pogldach

na historycznie wytworzony i w politycznych warunkach dalszego

rozwoju uzasadniony ustrój pastwa. „Jeeli — tak mówi hr. Go-

uchowski w tej, jak powiedzielimy, programowej dygressyi swo-

jej — z jednej strony owiadczyem si za uchyleniem przymu-

sowej nauki jzyka ruskiego w gimnazyach wschodnio-galicyjskich,

to z drugiej strony jestem tego zdania, e gruntowna znajomo
niemieckiego jzyka i niemieckiej literatury w zachodnio-galicyj-

skicli gimnazyach wymaga rozszerzenia studyów, aby modzie tych

gimnazyów nie pozostaa pod tym wzgldem w tyle za modzie
wschodniej Galicyi, gdzie jzyk niemiecki pozosta wykadowym,

i aby w ten sposób poparty zosta cel wyszy, cao monarchii

obchodzcy. Mojem zdaniem zupena jednostajno wszystkich in-

stytucyi wród rónorodnych ludów monarchii nie da si osignar.
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\a ustrój ich bowiem wpywaj historyczne i faktyczne stosunki,

zwyczaje, obyczaje, stopie owiaty, geograficzne pooenie, klimat

i rónorodne inne okolicznoci tak silnie, e pomijanie waciwoci
poszczególnych ludów w kadym danym wypadku nie byoby ani

wskazanem ani moliwem. Mniemam tedy. e w Gaicyi wród
takich stosunków obok poszanowania i pielgnowania narodowych

jzyków i literatury przedewszystkiem pielgnowanie niemieckiego

jzyka byoby rodkiem, utrzymajcym zwizek z rzdem, nie-

miecka kultura i z innemi ludami monarchii".

Stanlimy u kresu pracy w obrbie ram z góry jej zakre-

lonych. Przeprowadziwszy czytelnika przy wietle niewyzyskanego

jeszcze dotd materyau archiwalnego przez ciemny i ponury"okres

reakcyi porewolucyjnej i absolutyzmu w Anstryi, przez pierwszy

okres rzdów hr. Gouchowskiego w kraju, moemy rzecz zako-

czy stwierdzeniem tego ze wzgldu na temat pracy najwaniej-

szego rezultatu, e wród najtrudniejszych warunków, wród sy-

tuacyi zniewalajcej do poprzestawania na odpornej tylko i ochronnej

dziaalnoci, znalelimy polityczn i obywatelsk indywidualno

hr. Gouchowskiego w znamiennych rysach tak. jak ona póniej

odsonia sie w caej peni w pierwszym brzasku ery konstytucyj-

nej na widowni pastwowej, a w caym blasku w obec kraju na

utorowanym w ten sposób szlaku trzewej polityki autonomicznej,

za drugiego i trzeciego namiestnikowstwa. gdy galicyjski odam
spoeczestwa polskiego w penym rozwoju swojej cywilizacyjnej

dzielnoci i politycznej dojrzaoci niejako miarowym krokiem

zda zacz na wvvne rzdowego w pastwie czynnika.

Jeeli w sdach niekrytycznych . bo nieopartych na auten-

tycznym materyale historyczno-archiwalnym. hr. Gouchowski je-

szcze nawet w pierwszej chwili po mierci przedstawiany by tak.

jak gdyby ze zmiennemi stosunkami i konstellacyami politycznemi

w Austryi take jego charakter polityczny i obywatelski przeby-

wa zmienne koleje, to trzeba to pooy na karb tej okolicznoci,

e sdy takie zapaday w chwili, gdy po wieo zamknitej nieszcz-

snej epoce spiskowej spoeczestwo polskie w Galicji znajdowao

si jeszcze niejako w ostatniej fazie walki midzy spiskow tra-

dycj przeszoci a stanowczym zwrotem ku trzewej i zdrowej,

a przez hr. Gouchowskiego od pierwszej chwili miao sowem
i czynem propagowanej polityce, która mierzy — nie siy na za-

miary, lecz zamiary wedug si. To te zupena monografia o dzia-

18*



276

alnoci hr. Gouchowskiego bodzie, jak to ju na wstpie zazna-

czylimy, z natury rzeczy zarazem history naszego kraju w caej

tej pamitnej na zawsze dobie, która zaczyna si od chwili naj-

ciszej prostracyi spoecznej i politycznej ywiou polskiego po

krwawym r. 1846 a zamyka si takiem rozwojem jego politycznego

zmysu i jego politycznej siy, o jakim poprzednie pokolenie moe
nawet marzy nie miao.

KONIEC.
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Latour, minister wojny (w r. 1848)

47, 61.

Lebedyncew 129.

Lehr, radca 114.

Leo Adolf, praktykant gubernialny

83-86, 89, 90.

Lewicki hr. Kajetan, podkomorzy 29.

Lewicki Micha, metropolita gr.-kat.

we Lwowie 49, 155.

Linzbauer Edward, inspektor szkolny

163, 164.

Lipiski Mikoaj, prof. uniwersytetu

lwowskiego 163.

Litwinowicz Spirydion, Metropolita

gr.-kat. we Lwowie 115, 129,

182, 185, 186-188, 190.

Losert, starosta w Wadowicach 151.

Lubomirski ksi Adam 79.

odyski Hieronim 113.

oziski Józef ks. gr.-kat. 136, 184,

186, 187.

Lepkowski Józef 96, 97.
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Majer Józef, prof. uniwersytetu kra-

kowskiego 105.

Malinowski Micha, kanonik gr.-kat.

131, 144, 182, 186, 187.

Maecki Antoni, prof. uniwersytetu

krakowskiego póniej lwow-

skiego 104—108.

Mauthner Apolinary, sekretarz pre-

zydyalny 109.

Meyer Bernard, radca ministeryalny

119—121, 264.

Mercandin hr. Franciszek, prezydent

krajowy w Krakowie 152, 172.

Merkl August, starosta 163.

Metternich ks. K., kanclerz pastwa

120, 249.

Miczyski A. 99.

Mikoaj I. cesarz rossyjski 70, 74,

78, 82, 83, 93, 99, 116.

Milbacher, starosta lwowski (w r.

1846) 13.

Mocki Wodzimierz, praktykant gu-

bernialny w Krakowie 97, 98.

Mosch Karol, wiceprezydent Namie-

stnictwa 109, 186—188, 263.

Moszyski (emigrant) 75.

Muczkowski Józef, prof. uniwersytetu

krakowskiego 106.

Neusser Karol , dyrektor policyi

w Krakowie 97-99, 104, 107,

108.

Oettel Józef, radca gubernialny 35,

37, 204.

Pjaczkowski, komisarz 117.

Paskiewicz ksi, Namiestnik Kró-

lestwa Polskiego 75, 116.

Paulucci markiz, pukownik rossyj-

ski, szef tajnej policyi 179.

Pawlikowski (iwalbert 131, 253.

Pillersdorf, minister 32.

Piwocki, starosta w Tarnopolu 118.

Pol Wincenty 99, 106, 107.

Polaski Tomasz ks. gr.-kat. 186,

187.

Popiel Pawe 253.

Possinger Ludwik, sekretarz prezy-

dyalny, póniej wiceprezydent

Namiestnictwa, Namiestnik Mo-

rawy i Dolnej Austryi 109.

Potocki hr. Adam 104.

Potocki hr. Alfred 255.

Przerbski hr. (te Józefa hr. Za-

uskiego) 80.

Raczyski Klemens, adwokat 131.

Radetzky, marszaek polny 45, 47,

48.

Radziwi ksi, pukownik rossyj-

ski 83.

"

Rozwadowski hr. Wadysaw 29.

Russocki hr. Józef 29.

Russocki hr. Wodzimierz 29.

Rzesiski Stefan, adwokat i profesor

uniwersytetu krakowskiego 1 04.

Sacher-Masoch, dyrektor policyi we

Lwowie 128, 129.

Sala br. Maurycy, radca gubernialny

11, 135—137, 159, 201,202.

Sapieha ksi Leon 79, 114, 252,

255, 262.

Sawiczewski Floryan, prof. uniwer-

sytetu krakowskiego 106.

Sawczyski Zygmunt 183.

Schmerling J., minister 137, 152,

175. 251, 264.

Schneider Karol 83—86.
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Schwarzenberg ksi Felix, minister

46. 48. 50, 65, 69, 82, 122.

Sedlnitzky, minister policyi 30.

Seelig Ernest, radca gubernialny
'

163, 186, 187.

Siemieski hr. Konstanty 29.

Skobel Fryderyk, prof. uniwersytetu

krakowskiego 105.

Skrzynecki Jan, genera 74.

Skrzyski Ludwik 30.

Sawikowski Antoni, prof. uniwersy-

tetu krakowskiego 105.

Sotwiski Felix, prof. uniwersytetu

krakowskiego 104.

Smolka Franciszek 31, 46, 48, 61,

83, 84, 130.

Smirnow, literat rossyjski 189.

Somarnga br., minister sprawiedliwo-

ci 268.

Stadion lir. Franciszek, gubernator

8, 31-43, 45, 46, 48, 50,

56-59. 67, 69, 70, 75, 81,

110, 113, 114, 121, 122,

126-128, 130, 132—134,

137, 140—142, 145—148,

150. 153, 161, 203-208,

213, 215, 216. 224, 228,

229, 261, 268.

Stadion lir. Rudolf, nadzwyczajny

penomocny komisarz nadworny

26, 138.

Stadnicki lir Kazimierz, radca gu-

berni alny 131.

Stadnicki lir. Ksawery 29.

Stadnicki lir. Leon 29.

Stecki lir. Ludwik 230.

Steczkowski Jan, prof. uniwersytetu

krakowskiego 106.

Summer, radca Namiestnictwa 260,

263, 267.

Szaowski, starosta jasielski 116.

Szaszkiewicz Grzegorz, kanonik gr.

kat. i radca w ministerstwie

owiecenia 168, 170. 184,

186-192, 261.

Szuszkiewicz Markian, poeta ruski

134, 136.

Szechowicz, dziennikarz ruski 189.

Szela 199.

Tangl, rektor uniwersytetu lwowskie-

go (w r. 1849) 161.

Tatzauer, sekretarz gubernialny 163.

Tliun lir. Leon, minister owiecenia

35, 37. 103, 107, 108, 1(34.

165,172.180,181,183—186,

188-192.

Treitz Wacaw, prof. uniwersytetu

krakowskiego 105.

Trylska 96, 97.

Trzecieski Piotr 131.

Tustanowski Micha! 131.

Uherek. starosta sanocki 117.

Vogl, genera 114.

Walewski Antoni, prof. uniwersytetu

krakowskiego 106.

Weiss, radca kameralny 75.

Weisse Maxymilian, prof. uniwersy-

tetu krakowskiego 106.

Welden, genera 94.

Wessenberg br., minister 50. 71, 72,

142.

Wezlar br., komendant zaogi w Tar-

nowie 201.

Widmami Karol 130—134.

Widmami, radca gubernialny (ojciec

Karola) 130—132.

Wielopolski A. margrabia 249.
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Wilhelm, radca szkolny w Krako-

wie 172.

Windischgraetz ks. Alfred, marszaek

polny 45—48, 50, 59, 65,

66, 69,73,90—92, 101, 156.

Wohlfarth Karol, sekretarz guber-

nialny 102, 103, 130, 267.

Wojtarowicz ks., biskup tarnowski 1 63.

Wybranowski Eoman , komendant

gwardyi narodowej we Lwo-

wie 79.

Zaleski Wacaw, gubernator 42,

44—50 57-60, 65, 66, 68,

72, 130, 134, 142, 143. 147,

153, 159,160,164,223,269.

Zauski kr. Józef 74, 75, 79-85,

87.

Zauski hr. Teofil (ojciec Józefa) 80.

Zamoyski hr. Andrzej 235.

Zeusner Ludwik, prof. uniwersytetu

krakowskiego 106.

Zielonacki Jozefat, prof. uniwersytetu

krakowskiego (póniej uniwer-

sytetu lwowskiego) 104, 105,

107, 118.

Ziemiakowski Floryan 33, 61, 83,

84, 86—90, 95.

Zofia, Arcyksina 45.

Zwierski Stanisaw 99.

Zyblikiewicz Mikoaj 230.

•^>-f>:€j-<^'
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I.

Hr. Gouchowski w latach 1846—1848.

Historyczna czno r. 1848 z r. 1846. — Hr. Gouchowski jako

radca gubernialny w r. 1846. — Karyera urzdnicza w tych cza-

sach. — Stanowisko hr. Gouehowskiego wobec prezydenta guber-

nialnego br. Kriega — Sprawa paszportu dla Kotarskiej. — Sprawa

paszczyniana po wypadkach r 1846. — Kopotliwe pooenie rzdu
wobec chopów. — Teka genera-gubernatora Arcyksicia Ferdynanda

w sprawie paszczynianej — Trudnoci w zaatwianiu tej sprawy.

—

Konferencye wiedeskie i decyzye na nich powzite. — Rzdowa
ankieta we Lwowie dla sprawy paszczynianej. — Hr. Gouchowski

i Maurycy Kraiski powoani do ankiety, jako mowie zaufania ze

strony kraju. — Ich voum separatum i elaborat hr. Gouehowskiego

w sprawie paszczynianej. — Analiza projektu gubernialnego i ela-

boratu hr. Gouehowskiego. — Missya Rudolfa hr. Stadiona w spra-

wie paszczynianej. — Regulacya paszczyzny wedug okólnika

gubernialnego z 25. listopada 1846 r. — Ksika Maurycego Krai-

skiego o r. 1846 i o paszczynie. — Memorya szlachty w sprawie

zamierzonej regulacyi paszczyzny. — Szorstka odprawa ze strony

br. Kriega. — Objcie rzdów kraju przez gubernatora Franciszka

hr. Stadiona. — Charakterystyka nowego gubernatora. — Pierwotna

misyapacyfikacyjna gubernatora hr Stadiona i póniejszy zwrot w jego

postpowaniu wskutek lwowskiego aktu oskarenia. — Wyniesienie

hr. Gouehowskiego na stanowisko wiceprezydenta gubernialnego

z pominiciem wszystkich radców dworu. — Akcya gubernatora hr.

Stadiona w sprawie paszczynianej. — Oettel, hr. Leon Thun i hr.

Gouchowski w otoczeniu gubernatora hr. Stadiona. — Adres lwow-

ski z r. 1848 i polityczne relacye gubernialne o tym adresie. —
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Wyjazd hr. Stadiona ze Lwowa do Innsbruku. — Zblianie si re-

akcyi i dyktatury wojskowej 7—43

II.

Wacaw Zaleski i genera Hammerstein.

Konspiracya wojskowa pod firm Windischgraetz, Radetzky i Jella-

cic. — Stanowisko hr. Stadiona wobec planów reakcyjnych. —
Motywa zoenia wadzy w rce generaa Hammersteina. — Wybitna

rola generaa Hammersteina w gównym planie reakcyi. — Pobyt

i akcya gubernatora Wacawa Zaleskiego w Krakowie. — Jego przy-

jazd do Lwowa w przededniu zamachu reakcyjnego. — Zaczepne

wystpienie ruskiej Rady narodowej. — WT

izyta Wacawa Zaleskiego

u gr.-kat. Metropolity Lewickiego w Uniowie. — Wystpienie Metro-

polity za wskazówkami Zaleskiego przeciw prowokacyjnej akcyi ru-

skiej Rady narodowej i gr - kat. duchowiestwa. — Odwrót Metropo-

lity pod naciskiem gr.-kat. duchowiestwa. — Bombardowanie Lwowa
jako sygna ju ukartowanej reakcyi i dyktatury wojskowej. — Re-

skrypta oomunieckie zaprowadzajce rzdy wojskowe w Galicyi

z ujm dla wadzy i powagi gubernatora. — Podzia administracyjny

kraju. — Urzdowe ostrzeenie Zaleskiego co do ewentualnego uy-
cia pomocy chopów dla stumienia ruchu rewolucyjnego. — Ust-

pienie Zaleskiego. — Trudne pooenie hr. Gouchowskiego wobec

stosunków wyjtkowych i opinii kraju. — Zaleski i Gouchowski

w ówczesnej opinii kraju. — Sch>varzgelber 44—G3

III.

Hr. Gouchowski w walce z generaem Hammersteinem
i wród stanu wojennego.

Sytuacya po zbombardowaniu Lwowa. — Stumienie ycia publi-

cznego przez generaa Hammersteina. — Pooenie dworów po znie-

sieniu paszczyzny. — Prowokacyjne postpowanie ruskiej Rady

narodowej i jej antagonizm wobec hr. Gouchowskiego. — Walka

z wrog krajowi biurokracy. — Przemarsz wojsk rossyjskich do

Wgier. — Trudnoci w dostarczeniu zboa i paszy do magazynów

wojskowych dla braku robotników. — Opór ludnoci wiejskiej w tej

mierze i wystpienie hr. Gouchowskiego z zagroeniem rodków
przymusowych. — Skarga Rady ruskiej z tego powodu do ministra

Bacha wniesiona. — Zaostrzenie rzdów wojennych wskutek rozsze-

rzenia wadzy generaa Hammersteina. — Reskrypt ministeryalny

wydany po myli cara Mikoaja I. w sprawie chwytania i wydalania

emigrantów polskich z Galicyi. — Car Mikoaj I. i hr. Gouchowski

w migrodzie. — Aresztowanie generaa Józefa hr. Zauskiego na
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danie cara Mikoaja I. — Reklamacya hr. Gouchowskiego wnie-

siona z tego powodu do ministra Bacha z daniem dymissyi na

wypadek utrzymania wyjtkowych zarzdze w mocy. — Popoch
w kraju wskutek aresztowania hr. Zauskiego. — Wyjazd ks. Leona
Sapiehy, Romana Wybranowskiego i ks. Adama Lubomirskiego. —
Ponowna reklamacya hr. Gouchowskiego w sprawie generaa hr. Zau-
skiego. — Skazanie na mier i uaskawienie hr. Zauskiego przez

cara Mikoija I. — Zwyciztwo hr. Gouchowskiego w sporze kom-
petencyjnym z generaem Hammersteinem — Missya pukownika
rossyjskiego ks. Radziwia w sprawie aresztowania Franciszka Smolki,

Floryana Ziemiakowskiego i trzech innych osób podejrzanych. —
Stanowczy i skuteczny opór hr. Gouchowskiego co do aresztowania

Smolki. — Aresztowanie i wywiezienie Ziemiakowskiego. — Rekla-

macya wniesiona z tego powodu przez aresztowanego a poparta

przez hr. Gouchowskiego. — Wymiana pism midzy hr. Gouchow-
skim a generaem Hammersteinem. — Nowe zwyciztwo hr. Gou-
chowskiego w sporze z generaem Hammersteinem. — Ustpienie

generaa Hammersteina z widowni. — Pocztki antagonizmu midzy
hr. Gouchowskim a ministrem Bachem. — Sprawa spiskowa Juliana

Goslara i spiski studenckie. — Sprawa Hubricha — Urojony spisek

krakowski i sprawa Józefa cpkowskiego. — Cicha konweneya mi-
dzy Austry a Prusami i Rossy co do cigania spiskowców. —
Sprawa Agatona Gillera. — Era denuneyantów. — Potwarcza de-

nuneyacya o Arcybiskupie Baranieckim. — Memorya Wr

ohlfartha —
Denuncyacya o profesorach uniwersytetu krakowskiego. — Relacya

policyjna o profesorach Antonim Maeckim, Jozafacie Zielonackim,

Zygmuncie A. Helciu, Wincentym Polu, Julianie Dunajewskim, Józefie

Majerze i innych. — Usunicie pierwszych czterech profesorów i sta-

nowisko hr. Gouchowskiego w tej sprawie. — Opakaay stan admi-

nistracyi i organizacya wadz. — Pierwsze próby wcigania ywioów
krajowych do suby pastwowej. — Baron Kalchberg. — Joachim

Chomiski. — Sprawa pomnika dla cara Mikoaja I. w migrodzie.

—

Dyscyplinarne poskramianie wybryków urzdniczych i podróe lu-

stracyjne hr. Gouchowskiego po kraju. — Rozszerzanie wieci nie-

pokojcych o powstaniu i wznowieniu paszczyzny.— Bernard Meyer

o hr. Gouchowskim. — Podróe hr. Gouchowskiego do Wiednia

i jego praca nad polityczn rehabilitacy Galicyi w sferach naj-

wyszych 64 — 124

IV.

Hr. Gouchowski a sprawa ruska.

Geneza sprawy ruskiej — Rola hr. Stadiona i hr. Gouchowskiego

w sprawie »wynalezienia« Rusinów. — Gos Szujskiego w tej spra-

wie. — Niemieckie gosy o zwichniciu austryackiego kierunku sprawy

ruskiej przez hr. Gouchowskiego. — Dzieo ks. Jakóba Goowackiego
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jako akt oskarenia ze strony ruskiej przeciw hr. Gouchowskiemu.—
Najwiesze wznowienie legendy o »wynalezieniu« Rusinów w dziele

K. Widmanna o Smolce. — Krytyczny pogld na rewelacye K. Wid-
manna. — Pierwsze zawizki sprawy ruskiej w Galicyi. — Ruski
ruch narodowy przed i po r. 1846. — Glos br. Sali o genezie kwe-
styi ruskiej. — Wpywy rzdu przed r. 18i8. — Geneza pomysu
o podziale Galicyi na dwie prowincye. — Koleje tej sprawy przed

r. 1848. — Operat br. Kriega i opinia hr. Stadiona w tej sprawie.—

Wystpienie Rady ruskiej za podziaem. — Stanowisko hr. Gou-
chowskiego w tej sprawie. — Ruski dom narodny. — Konferencye

wiedeskie w sprawie statutów krajowych. — Stadionowski projekt

o dwóch kuryach sejmowych. — Opinia hr. Gouchowskiego o tym
projekcie i jego pogld na przyszo ruchu witojurskiego. — Bu-
thenien i Bussinenland. — Hr. Mercandin jako szef krakowskiego

okrgu administracyjnego — Zaostrzenie si konfliktu hr. Gouchow-
skiego z Rad rusk. — Ochotnicze bataliony ruskie wród kampa-
nii wgierskiej. — Genera Hammerstein jako »Prop)ietdr« batalionów

ruskich — Skargi Rady ruskiej do ministerstwa na hr. Gouchow-
skiego. — Rada ruska przeciw zaprowadzeniu sdów przysigych
w Galicyi. — Prowincyonalne filie Rady ruskiej. — Oficyalna cha-

rakterystyka ks. Kuziemskiego. — Sojusz witojurstwa z germaniza-

cy w sprawach szkolnych. — Euzebiusz Czerkawski i hr. Gou-
chowski w walce ze wietojurstwem o jzyk polski w szkoach. —
Zaprowadzenie jzyka niemieckiego jako wykadowego a nauki j-
zyka ruskiego jako przedmiotu obowizkowego w gimnazyach wscho-

dnio - galicyjskich. — Jnterpelacya Dylewskiego. — Mowa rektora

Tangla o ruskim charakterze kraju. — Inicyatywa hr. Gouchow-
skiegc w sprawie organizacyi i nadzoru szkó rednich. — Rugowa-

nie polskoci ze szkó wschodniej Galicyi. — Radca ministeryalny

ks. kanonik Szaszkiewicz. — Ministeryalne rozporzdzenie o jzyku

wykadowym. — Zniesienie przymusowej nauki jzyka ruskiego. —
Pierwsza próba utrakwizmu. — Radca szkolny Wilhelm w Krako-

wie. — Dalsza akcya Czerkawskiego i hr. Gouchowskiego w spra-

wach szkolnych wród opinii kraju zapoznajcej ich inteneye —
Pierwsze urzdewe stwierdzenie russofilizmu w Galicyi. — Ajenci

panslawizmu. — Markiz Paulucci. — Sprawa ks. Goowackiego. —
Sprawa zaprowadzenia alfabetu aciskiego w pisowni ruskiej i spra-

wa zrównania kalendarzy. — Ankieta dla tych spraw. — Projekt

Jireczka. — Akcya ks. Szaszkiewicza oraz biskupów Litwinowicza

i Jachimowicza. — Rossyjscy agenci literaccy Smirnow i Gromeka. —
Zwrot ministra hr. Thuna w sprawie ruskiej. — Pogld ogólny na

ruch witojurski 125—194

V.

Sprawy ekonomiczne.

Ekonomiczna sytuacya kraju przed przyjciem hr. Gouchowskiego

do steru. — Gospodarka biurokracyi staroaustryackiej. — Gód i wy-



287

Strona

padki kanibalizmu godowego po r. 1846. — Opowiadanie hr. Kalch-

berga. — Relacye cyrkularne o godzie. — Raport tarnowskiego

komendanta br. Wezlara do generaa Hammersteina. — Komisarze

godowi. — Podró br. Sali po okolicach godem nawiedzonych. —
Bezradna i bezadna pomoc publiczna. — Fundusze zapomogowe
i skadkowe. — Milionowa poyczka z gr.-wschodniego funduszu re-

ligijnego Bukowiny. — Sprowadzanie zboa z Morawy i lska na

rachunek dworów. — Zmiana sytuacyi za gubernatora hr. Stadiona.

—

Krytyka bdnej polityki ekonomicznej rzdu w okólniku hr. Sta-

diona. — Zasady tego okólnika co do pomocy publicznej. — Przy-

puszczalna inspiracya hr Gouchowskiego co do tej krytyki i zasad.

—

Skutki dorywczego zniesienia paszczyzny. — Pooenie szlachty.

—

Brak robotnika. — Upadek powagi wadzy wieckiej i duchownej

wobec ludu. — Wystpienie ministerstwa przeciw hr. Goluchowskie-

mu z powodu przynaglania gmin do dostarczenia robotników. — Re-

monstracya hr. Gouchowskiego i ponowienie zarzdze. — Zarz-
dzenia hr. Gouchowskiego z powodu grocego zniszczenia lasów

suebnociami obcionych. — Urgens o wykupno suebnoci. —
Petycya szlachty i przedstawienia hr. Gouchowskiego do Cesarza

w sprawie wykonania patentu paszczynianego. — Krytyka rozpo-

rzdze ministeryalnych w tern przedstawieniu. — Towarzystwo

kredytowe ziemskie. — Personal urzdniczy w chwili zniesienia

paszczyzny. — Czujno hr. Gouchowskiego nad szczegóami akcyi

serwitutowej. — Zdyskredytowanie indemnizacyi. — Zaliczki pa-
stwowe na indemnizacy. — Odmówienie zaliczek w razie darowa-

nia paszczyzny. — Geneza i charakter prawny tej darowizny. —
Zagodzenie nastpstw tej darowizny w praktyce. — Sprawa hr.

Steckiego. — Zmarnowana sia robocza jako nastpstwo nieracyo-

nalnego dokonania reform agrarnych. — Niedostatek i gód w r.

1853. — Pomoc publiczna gmin. — Drogi i ciary kwaterunkowe

w czasie koncentracyi wojsk z powodu wojny wschodniej. — Me-

moryay hr. Gouchowskiego do Cesarza w sprawach ekonomicznych

kraju. — Regulacya rzek. — Koleje elazne i drogi wicynalne. —
Ochrona propinacyi. — Organizacya gmin. — Komasacya gruntów. —
Ksigi gruntowe. — Sytuacya w Wiedniu. — Kopoty finansowe

pastwa. — »Dobrowolne« subskrypcye na poyczki pastwowe. —
Podwyszenie podatków. — Remonstracye hr. Gouchowskiego

w tej sprawie i jego opinia o podatku domowym. — Ogólne uwagi 195—245

VI.

Polityczna dziaalno hr. Gouchowskiego.

Wielbiciele i przeciwnicy hr. Gouchowskiego w sdzie o pierwszym

okresie jego rzdów. — Zapoznawanie politycznej strony dziaalno-

ci hr. Gouchowskiego w tym okresie. — Administrator a polityk.

—

Sd Józefa Szujskiego o politycznej roli hr. Gouchowskiego w tym
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okresie. — Historyczny kurs »poczucia rzdu i posuszestwa pra-

wu«. — Lojalno i popularno jako dylemat polityczny. — Mar-

grabia Wielopolski jako ofiara tego dylematu i zwycizkie wyjcie

hr. Goluchowskiego z podobnej sytuacyi. — Popularno hr. Gou-
chowskiego w pierwszym i póniejszym okresie rzdów. — Powolne

oddziaywanie rezultatów dziaalnoci na opini. — Pierwsza podró
cesarza Franciszka Józefa do Galicyi. — Adresy szlachty wschodnio-

i zachodnio galicyjskiej. — Memoryay hr. Gouchowskiego do Cesa-

rza. — Ukryta niech w szerszych koach obywatelskich. — Br.

Kalchberg jako powiernik Bacha i jego stosunek do malkontentów.

—

Hr. Gouchowski i Arcyksi Karol Ludwik. — Zwierzenia br.

Kalchberga o jego intrygach przeciw hr. Gouchowskiemu. — Upadek

br. Kalchberga. — Indywidualno hr. Gouchowskiego w sdzie hi-

storyków niemieckich i w wspóczesnej opinii kraju. — Znaczenie

pierwszego okresu dla politycznych i narodowych interesów kraju.

—

Jednolito w charakterze politycznej dziaalnoci hr. Gouchow-
skiego. — Znaczenie i pooenie szlachty w pierwszym okresie rz-

dów hr. Gouchowskiego. — Zasugi hr. Gouchowskiego w obronie

szlachty. — Zawizki akcyi w póniejszym okresie podjtych. —
Podzia kraju. — Zarzuty germanizacyi i germanofobii. — Urzdnicy

niemieckiej narodowoci. — Germanizacya sdownictwa. — Germa-

nizacya szkó. — Prd germanizatorski w sojuszu z rutenizmem ery

Stadionowskiej. — Germanizacya jako polityczne antidotum na ten

rutenizm. — Memorya br. Goluchowskiego do Cesarza o kulturalnej

wyszoci jzyka polskiego. — Przebysk idei politycznej dyplomu

padziernikowego w tym memoryale. — Zakoczenie 24G— 27G

Spis nazwisk osób w ksice wymienionych 277—282
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